
 

  

 

 

 

D I S P O Z I Ţ I A 
 

privind convocarea de îndată a Consiliului Local al Comunei Pesac în şedinţă extraordinară  

la data de 31.10.2018 

 

 

 

 

              Primarul Comunei Pesac, Judeţul Timiş; 

              În conformitate cu art.39 alin.4 şi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind  

administraţia publică locală, republicată (r1), cu modificările şi completările ulterioare, 

 

 

 

D   I   S   P   U   N   E  : 

 
 

   Art.1. Se convoacă Consiliul Local al Comunei Pesac în şedinţă extraordinară la data de 

31.10.2018, orele 15
30

, la sediul Primăriei Comunei Pesac, în sala de şedinţe. 

   

Art.2. Prezenta dispoziţie va fi adusă la cunoştinţă publică şi celor interesaţi prin grija 

secretarului Comunei Pesac, doamna Dumitraş Angelica. 

 

             Art.3. Prezenta dispoziţie se comunică: 

- Instituţiei Prefectului-Judeţul Timiş – Serviciul controlul legalității, aplicării 

actelor cu caracter reparatoriu și contencios administrativ; 

- Consiliului Local al Comunei Pesac; 

- Prin afişaj, atenţiei publice.              

 

 

 

                     PRIMAR,                                                                                     AVIZAT 

              TOMA CORNEL                                                                         Secretar Comună,   

                                                                                           DUMITRAŞ ANGELICA  
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D I S P O Z I Ţ I A 
 

privind constituirea comisiilor de concurs şi de soluţionare a contestaţiilor în vederea organizării şi 

desfăşurării concursului pentru ocuparea unei funcţii contractuale vacante din cadrul  

Primăriei Comunei Pesac 

                                     

 

           Primarul Comunei Pesac, Judeţul Timiş; 

 Având în vedere următoarele: 

- propunerea nr.4033/02.11.2018 prezentată de doamna Dumitraș Angelica, secretar al 

Comunei Pesac privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea unei funcții 

contractuale vacante din cadrul Primăriei Comunei Pesac; 

- prevederile H.C.L. Pesac nr.61/30.07.2018 privind modificarea structurii organizatorice şi a 

statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului Comunei Pesac și ale SPCLEP Pesac 

pentru anul 2018; 

- prevederile Anexei la H.G. nr.286/2011 privind aprobarea regulamentului cadru privind 

stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător 

funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare 

a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- prevederile art.1, art.3 alin.4, art.6-8, art.10, art.11 alin.1, art.11 alin.3-5, art.12-13, art.15-16, 

art.19, art.21, art.25-27 și art.30-38, precum și anexa VIII din Legea-cadru nr.153/2017 privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice; 

- prevederile H.G. nr.1/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în 

plată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr.53/2003 privind Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art.63 alin.5 lit.e şi art.68 alin.1 și ale art.115 lit.a din Legea 

nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată (r1), cu modificările și completările 

ulterioare, 

 

D    I    S    P    U    N    E : 

 
Art.1. Se constituie comisia de concurs în vederea organizării şi desfăşurării concursului 

pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de șef S.V.S.U. Pesac, pe perioadă nedeterminată, din 

cadrul Primăriei Comunei Pesac, în următoarea componenţă: 

- TOMA CORNEL     -  primar                - preşedinte; 

- DUMITRAȘ ANGELICA    -  secretar comună               - membru; 

- STOIAN SEBASTIAN-MANUEL  -  inspector I asistent       - membru. 

              Membru supleant: SCHREIER MARIOARA, inspector I asistent. 

    

Art.2. Selecţia dosarelor de concurs va avea loc în termen de maximum două zile lucrătoare de 

la data expirării termenului de depunere a dosarelor. 
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Art.3. Concursul pentru funcția contractuală vacantă va avea loc la sediul Primăriei Comunei 

Pesac, după cum urmează: 

- în data de  12.12.2018, la ora 10
00

, proba scrisă;  

- în data de 14.12.2018, la orele 10
00

, va avea loc proba de interviu, pentru candidaţii declaraţi 

admişi la proba scrisă. 

 

Art.4. Se constituie comisia de soluţionare a contestaţiilor, în următoarea componenţă: 

- LUNGU MIHAIL     -  viceprimar                            - preşedinte; 

- DADA STEFANIA-AURELIA  -  inspector I superior                - membru; 

- MILOȘ MONICA    -  inspector I principal               - membru. 

  Membru supleant: VELEȘCU MARIOARA, referent III principal. 

 

Art.5. Secretariatul comisiei de concurs şi al comisiei de soluţionare a contestaţiilor va fi 

efectuat şi asigurat de doamna SELEJAN LUCIA,  inspector I principal în cadrul Primăriei Comunei 

Pesac. 

 

            Art.6. Bibliografia de concurs pentru funcţia contractuală vacantă este cea prevăzută în Anexa 

nr.1, care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.  

 

            Art.7. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se încredințează membrii comisiilor, 

precum şi secretarul comisiei de concurs. 

 

Art.8. Prezenta  dispoziţie se comunică: 

- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş - Serviciul controlul legalității, aplicării actelor cu 

caracter reparatoriu și contencios administrativ; 

- Membrilor comisiei enumeraţi la art.1 şi art.4 din prezenta dispoziţie; 

- Secretarului comisiei de concurs; 

- Prin afişaj, atenţiei publice. 

 

 

 

             PRIMAR,                       AVIZAT  

      TOMA CORNEL                                                                      Secretar comună, 

                                                                                DUMITRAŞ ANGELICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.123 din 02.11.2018 



                                                                                                                                    ANEXA Nr.1 

                                                                                                                    La Dispoziția Nr.123/02.11.2018 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA 

 
pentru funcţia contractuală de șef S.V.S.U. Pesac, perioadă nedeterminată,  

din cadrul Compartimentului S.V.S.U. al Primăriei Comunei Pesac 

 

 

 

Nr. 

crt. 

ACTUL NORMATIV Publicat în 

Monitorul Oficial al 

României 

1. Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală,  

republicată (r1), cu modificările și completările ulterioare 

123/2007 

2. Legea nr.477/2004 privind codul de conduită a personalului           

contractual din autorităţile şi instituţiile publice  

1105/2004 

3.  

 

Legea nr.481/2004 privind protecția civilă, republicată (r1), cu 

modificările și completările ulterioare 

554/2008 

4. 

 

Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu 

modificările și completările ulterioare 

633/2006 

5. Legea nr.319/2006 a securității și sănătății în muncă, cu 

modificările și completările ulterioare 

646/2006 

6. H.G. nr.1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 

319/2006, cu modificările și completările ulterioare 

882/2006 

 

 

7. 

 

H.G. nr.846/2010 pentru aprobarea Strategiei naționale de 

management al riscului la inundații pe termen mediu și lung 

626/2010 

8. 

 

O.A.P. nr.129/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice 

 privind avizarea și autorizarea de securitate la incendiu și 

protecție civilă 

675/2016 

9. O.A.P. nr.96/2016 pentru aprobarea Criteriilor de performanță 

privind constituirea, încadrarea și dotarea serviciilor voluntare și 

a serviciilor private pentru situații de urgență 

469/2016 

10. O.M.A.I. nr.202/2016 pentru aprobarea Structurii-cadru a 

regulamentului de gestionare a situațiilor de urgență 

1033/2016 

 

 
 

 

                   PRIMAR,                           SECRETAR COMUNĂ,          

TOMA CORNEL                                                DUMITRAȘ ANGELICA 
 

 

  



 

D I S P O Z I Ţ I A 
 

Privind aprobarea acordării ajutorului social doamnei Mârza Maria 

 

 

 

            Primarul  Comunei Pesac, Judeţul Timiş; 

 Având în vedere următoarele: 

 - cererea-declarație pe propria răspundere înregistrată la Primăria Comunei Pesac sub nr. 

4147/13.11.2018 depusă de doamna Mârza Maria, domiciliată în Comuna Pesac, nr.436, Judeţul 

Timiş; 

- ancheta socială înregistrată la Primăria Comunei Pesac sub nr.4148/13.11.2018 întocmită de 

domnul Nedin Vasile-Petru, referent III asistent – lucrător social în cadrul Primăriei Comunei Pesac; 

- referatul înregistrat la Primăria Comunei Pesac sub nr.4149/13.11.2018 întocmit de domnul 

Nedin Vasile-Petru, referent III asistent – lucrător social în cadrul Primăriei Comunei Pesac; 

             - prevederile art.9-12 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

  - prevederile H.G. nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile Legii nr.292/2011 a asistenței sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 

          În temeiul art.63 şi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată (r1), cu modificările şi completările ulterioare; 
 

 

D     I     S     P     U     N     E : 
 

Art.1. Se aprobă plata ajutorului social în cuantum de 142 lei pentru doamna Mârza Maria, 

domiciliată în Comuna Pesac, nr.436, Județul Timiș, având CNP 2751016353948, în calitate de titular. 
Art.2. (1) Drepturile prevăzute la art.1 se acordă începând cu data de 01.12.2018. 

           (2) Plata drepturilor prevăzute la art.1 se efectuează prin mandat poștal de către Agenţia 

Judeţeană pentru Plăți și Inspecție Socială Timiş. Dispoziţia poate fi contestată în termen de 30 de zile 

de la data comunicării pe calea contenciosului administrativ. 

Art.3. Prezenta dispoziţie se comunică: 

- Instituţiei Prefectului-Judeţului Timiş – Serviciul controlul legalității, aplicării actelor cu 

caracter reparatoriu și contencios administrativ; 

- Agenţiei Judeţene pentru Plăți și Inspecție Socială Timiş; 

- Compartimentului Asistenţă socială din cadrul Primăriei Comunei Pesac; 

- Reprezentantului legal al ajutorului social. 

 

             PRIMAR,                                               AVIZAT 

         TOMA CORNEL                                                              Secretar comună,                   

                                                                                               DUMITRAŞ ANGELICA 
 

 

Nr. 124 din 14.11.2018 

 

R O M Â N I A  

PRIMĂRIA COMUNEI  PESAC 
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R  O  M  Â  N  I  A 

J  U  D  E  Ţ  U  L     T   I   M  I  Ş 

  PRIMĂRIA  COMUNEI  PESAC 

Pesac, nr.360, ap. nr.1, Judeţul Timiş Tel./Fax: 0256-382888; e-mail: primariapesac@yahoo.com, www.primariapesac.ro 

Nr. înregistrare : 4149/13.11.2018 

 

 
 

 

 

R E F E R A T 
 

 

 

 
           Subsemnatul Nedin Vasile-Petru, în calitate de referent III asistent – lucrător social în 

cadrul Primăriei Comunei Pesac, prin prezenta, ţinând cont că sunt respectate prevederile legale 

în vigoare, începând cu luna DECEMBRIE 2018, propun acordarea ajutorului social pentru un 

dosar, după cum urmează: 

 

 

 

 
Nr. 

crt. 

Nume şi prenume Adresa Nr.dosar Suma acordată 

– lei –  

 

1. 

 

MÂRZA MARIA 

 

 

Pesac nr.436 

 

2/13.11.2018 

 

142 

 

 

 
REFERENT III ASISTENT – lucrător social 

 NEDIN VASILE - PETRU 

 

 

 

 
 

 



1 

 

 

D I S P O Z I Ţ I A 

 
privind delegarea exercitării unor atribuţii funcționarilor publici din cadrul  

Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor (S.P.C.L.E.P.) Pesac 

 

 
         Primarul Comunei Pesac, Judeţul Timiş; 

Având în vedere următoarele: 

- prevederile Dispoziţiei Primarului Comunei Pesac nr.101/19.12.2016 privind delegarea 

atribuţiilor de ofiţer stare civilă funcționarilor publici din cadrul SPCLEP Pesac; 

- prevederile Dispoziţiei Primarului Comunei Pesac nr.57/31.05.2017 privind mutarea definitivă 

a funcţionarului public Miloș Monica din Compartimentul Evidenţa Persoanelor al Serviciului Public 

Comunitar Local de Evidență a Persoanelor (S.P.C.L.E.P.) Pesac în Compartimentul Stare civilă din 

cadrul aceluiași serviciu; 

- prevederile Dispoziţiei Primarului Comunei Pesac nr.80/02.08.2018 privind suspendarea 

raportului de serviciu al doamnei Sicoe (fostă Lezeu) Anișoara-Nicoleta, având funcţia de inspector I 

principal în cadrul S.P.C.L.E.P. Pesac; 

- necesitatea bunei funcţionări a Compartimentului Stare civilă și Compartimentului Evidența 

Persoanelor din cadrul S.P.C.L.E.P. Pesac; 

- prevederile Dispoziţiei Primarului Comunei Pesac nr.109/19.10.2018 privind numirea în 

funcţia publică de execuție de inspector I debutant (evidenţa persoanelor) în cadrul Serviciului Public 

Comunitar Local de Evidență a Persoanelor (S.P.C.L.E.P.) Pesac, pe perioadă nedeterminată, a 

doamnei MLADENOV GABRIELA; 

- faptul că doamna Miloș Monica și doamna Mladenov Gabriela fac parte din Serviciul Public 

Comunitar Local de Evidență a Persoanelor (S.P.C.L.E.P.) Pesac, având pregătirea profesională 

necesară exercitării atribuțiilor pe linie de evidența persoanelor și pe linie de stare civilă, atunci când 

doamna Miloș Monica nu se află în instituție din diverse motive (concediu legal de odihnă, concediu 

medical, participarea la instruiri, ședințe sau la cursuri/programe de perfecționare profesională etc.); 

- prevederile art.2 alin.1 și alin.3, ale art.7, ale art.8 alin.3, ale art.9 lit.a și ale art.45 din Legea 

nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările 

ulterioare; 

          În temeiul art.63 alin.5 lit.e şi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică 

locală, republicată (r1), cu modificările şi completările ulterioare; 

 

D  I  S  P  U  N  E  : 
 

Art.1. Începând cu data de 15.11.2018, în vederea bunei funcţionări a Compartimentului Stare 

civilă din cadrul S.P.C.L.E.P. Pesac, se desemnează ca înlocuitor al doamnei Miloș Monica, inspector I 

principal-cu atribuții pe linie de stare civilă în cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a 

Persoanelor (S.P.C.L.E.P.) Pesac, în perioada în care aceasta nu se află în instituţie din diverse motive 

(concediu legal de odihnă, concediu medical, concediu pentru formare profesională, participarea la 

instruiri, ședințe sau la cursuri/programe de perfecționare profesională etc.), doamna Mladenov 

Gabriela, inspector I debutant în cadrul Compartimentului Evidența Persoanelor al aceluiași Serviciu, 
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care va prelua atribuţiile doamnei Miloș Monica pe linie de stare civilă, precum și atribuțiile de ofiţer 

de stare civilă, iar în cazuri deosebite poate oficia şi cununiile. 

 

Art.2. Începând cu aceeași dată, în vederea bunei funcţionări a Compartimentului Evidența 

Persoanelor din cadrul S.P.C.L.E.P. Pesac, se desemnează ca înlocuitor al doamnei Mladenov 

Gabriela, inspector I debutant-cu atribuții pe linie de evidența persoanelor în cadrul Serviciului Public 

Comunitar Local de Evidență a Persoanelor (S.P.C.L.E.P.) Pesac, în perioada în care aceasta nu se află 

în instituţie din diverse motive (concediu legal de odihnă, concediu medical, concediu pentru formare 

profesională, participarea la instruiri, ședințe sau la cursuri/programe de perfecționare profesională 

etc.), doamna Miloș Monica, inspector I principal în cadrul Compartimentului Stare civilă al aceluiași 

Serviciu, care va prelua atribuţiile doamnei Mladenov Gabriela pe linie de evidența persoanelor. 

 

Art.3. Atribuţiile prevăzute la art.1-2 vor fi cuprinse în fişa postului funcționarilor publici în 

cauză. 

 

Art.4. Începând cu data prezentei, se revocă orice prevederi contrare.  

 

        Art.5. Cu aducerea la îndeplinirea prezentei dispoziţii se încredințează doamna Miloș Monica, 

inspector I principal în cadrul Compartimentului Stare civilă al Serviciului Public Comunitar Local de 

Evidență a Persoanelor (S.P.C.L.E.P.) Pesac,  și doamna Mladenov Gabriela, inspector I debutant în 

cadrul Compartimentului Evidența persoanelor al Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a 

Persoanelor (S.P.C.L.E.P.) Pesac. 

 

       Art.6.  Prezenta dispoziţie se comunică: 

- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş – Serviciul controlul legalității, aplicării actelor cu 

caracter reparatoriu și contencios administrativ; 

- Direcției de Evidență a Persoanelor Timiș; 

- Doamnei Miloș Monica, inspector I principal în cadrul S.P.C.L.E.P. Pesac; 

- Doamnei Mladenov Gabriela, inspector I debutant în cadrul S.P.C.L.E.P. Pesac; 

- La dosarul profesional al funcționarilor publici în cauză. 

 

 

 

                 PRIMAR,                              AVIZAT  

          TOMA CORNEL                                                                          Secretar Comună,  

                                                                                                   DUMITRAŞ   ANGELICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 125  din 14.11.2018 



1 

 

 

 

D I S P O Z I Ţ I A 
 

Privind desemnarea persoanei responsabile de aplicarea prevederilor art.76
1 

din Legea 

nr.273/2006, cu modificările și completările ulterioare, la nivelul Primăriei Comunei Pesac 

 

 

 
Primarul Comunei Pesac, Judeţul Timiş;  

 Luând în considerare următoarele: 

- prevederile Dispoziției Primarului Comunei Pesac nr.40/09.03.2011 privind 

desemnarea persoanei responsabile de aplicarea prevederilor art.76
1 

din Legea nr.273/2006, cu 

modificările și completările ulterioare, la nivelul Primăriei Comunei Pesac; 

- prevederile Dispoziției Primarului Comunei Pesac nr.26/01.02.2016 privind încetarea 

raportului de serviciu al doamnei Dima Maria, funcţionar public de execuţie inspector clasa I, 

grad profesional superior, în cadrul Primăriei Comunei Pesac; 

- prevederile Dispoziției Primarului Comunei Pesac nr.80/02.08.2018 privind 

suspendarea raportului de serviciu al doamnei Sicoe (fostă Lezeu) Anișoara-Nicoleta, având 

funcţia de inspector I principal în cadrul S.P.C.L.E.P. Pesac; 

- prevederile Dispoziției Primarului Comunei Pesac nr.219/08.12.2015 privind numirea 

ca funcţionar public de execuţie definitiv a domnului Stoian Sebastian-Manuel, funcţionar 

public de execuţie debutant în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Pesac; 

- prevederile Dispoziției Primarului Comunei Pesac nr.4/13.01.2017 privind numirea în 

funcţia publică de execuție de inspector I principal (contabil) la Primăria Comunei Pesac, pe 

perioadă nedeterminată, a doamnei Trifa Liliana-Nicoleta; 

- prevederile art.76
1 

din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile art.63 şi art.68 din Legea nr.215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată (r1), cu modificările şi completările ulterioare; 

 

D    I    S    P    U    N    E : 
 

Art.1. Se desemnează responsabil de aplicarea prevederilor art.76
1 

din Legea 

nr.273/2006 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, doamna Trifa 

Liliana-Nicoleta, inspector I principal-contabil în cadrul Compartimentului Financiar-contabil, 

impozite și taxe al Primăriei Comunei Pesac.  

 

Art.2. Se desemnează înlocuitor al doamnei Trifa Liliana-Nicoleta în cazul absenţei 

acesteia din instituție (efectuarea concediului legal de odihnă, concediu medical, concediu 

pentru formare profesională, participarea la cursuri de perfecţionare profesională, instruiri, 

ședințe etc.), domnul Stoian Sebastian-Manuel, inspector I asistent-impozite și taxe în cadrul 

Compartimentului Financiar-contabil, impozite și taxe al Primăriei Comunei Pesac. 
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Art.3. Atribuţiile prevăzute la art.1-2 vor fi cuprinse în fişele postului celor doi 

funcționari publici. 

 

Art.4. Cu ducere la îndeplinire a prezentei dispoziţii se încredinţează funcționarii publici 

nominalizați la art.1 şi art.2 din prezenta dispoziţie. 

 

        Art.5.  Prezenta dispoziție se comunică: 

- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş – Serviciul controlul legalității, 

aplicării actelor cu caracter reparatoriu și contencios administrativ; 

- Doamnei Trifa Liliana-Nicoleta, inspector I principal-contabil în cadrul 

primăriei; 

- Domnului Stoian Sebastian-Manuel, inspector I asistent-impozite și taxe 

în cadrul primăriei; 

- Doamnei Sicoe (fostă Lezeu) Anișoara-Nicoleta, inspector I principal-

evidența persoanelor în cadrul S.P.C.L.E.P. Pesac; 

- Doamnei Miloș Monica (înlocuitor al doamnei Sicoe Anișoara-Nicoleta), 

inspector I principal-stare civilă în cadrul S.P.C.L.E.P. Pesac; 

- La dosarul profesional al funcționarilor publici în cauză. 

 

 

 

 

 

             PRIMAR,                AVIZAT  

      TOMA CORNEL                                                                    Secretar Comună,  

                                                                                                      DUMITRAŞ ANGELICA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Nr.126 din 14.11.2018 



 

D I S P O Z I Ţ I A 

 
Privind acordarea alocaţiei pentru susţinerea familiei doamnei Pop-Bogdan Paula-Alexandra 

 

 

 

           Primarul  Comunei Pesac, Judeţul Timiş; 

            Având în vedere următoarele: 

 - cererea-declaraţie pe propria răspundere înregistrată la Primăria Comunei Pesac sub 

nr.4179/14.11.2018 depusă de către doamna Pop-Bogdan Paula-Alexandra, domiciliată în Comuna 

Pesac, nr.464, Judeţul Timiş; 

 - ancheta socială întocmită de către domnul Nedin Vasile-Petru, referent III asistent-lucrător 

social și înregistrată la Primăria Comunei Pesac sub nr. 4180/14.11.2018; 

 - referatul întocmit de către domnul Nedin Vasile-Petru, referent III asistent-lucrător social și 

înregistrat la Primăria Comunei Pesac sub nr. 4181/14.11.2018; 

- prevederile art.1, art.2, art.5, art.9-18 din Legea nr.277/2010 privind alocaţia pentru 

susţinerea familiei, republicată (r1), cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul art.63 şi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată (r1), cu modificările şi completările ulterioare; 
 

 

D    I    S    P   U   N   E  : 
 

 

Art.1. Se aprobă acordarea dreptului la alocaţia pentru susţinerea familiei doamnei Pop-

Bogdan Paula-Alexandra, domiciliată în Comuna Pesac, nr.464, Judeţul Timiş, având CNP 

2890112352293. 

          Art.2. Se stabileşte dreptul de alocaţie pentru susţinerea familiei în cuantum de 214 lei/lună, 

începând cu data de 01.12.2018. 

           Art.3. Plata dreptului prevăzut la art.2 se va face prin  mandat poștal, de către Agenţia 

Judeţeană  pentru Plăți și Inspecție Socială Timiş.  

Art.4. Cu îndeplinirea prezentei dispoziţii se încredințează domnul Nedin Vasile-Petru, 

referent III asistent-lucrător social în cadrul Primăriei Comunei Pesac. 

Art.5.   Prezenta dispoziţie se comunică: 

- Instituţiei Prefectului - Judeţului Timiş – Serviciul controlul legalității, aplicării actelor cu 

caracter reparatoriu și contencios administrativ; 

- Agenţiei Judeţene pentru Plăți și Inspecție Socială Timiş; 

- Compartimentului Asistenţă socială din cadrul Primăriei Comunei Pesac; 

- Reprezentantului legal al alocaţiei pentru susținerea familiei. 

 

             PRIMAR,                                               AVIZAT 

         TOMA CORNEL                                                             Secretar comună,                   

                                                                                               DUMITRAŞ ANGELICA 

 

 

Nr. 127 din 14.11.2018 

 

R O M Â N I A  

PRIMĂRIA COMUNEI  PESAC 

Judeţul Timiş, 307316, Pesac, nr.360,  ap.nr.1, CIF: 23062754 

Telefon/Fax: 0256-382888;  e-mail: primariapesac@yahoo.com, www.primariapesac.ro 

 

 

 



R  O  M  Â  N  I  A 

J  U  D  E  Ţ  U  L     T   I   M  I  Ş 

  PRIMĂRIA  COMUNEI  PESAC 

Pesac, nr.360, ap. nr.1, Judeţul Timiş Tel./Fax: 0256-382888; e-mail: primariapesac@yahoo.com, www.primariapesac.ro 

Nr. înregistrare :4181/14.11.2018 

 

 

 

R E F E R A T 

 
 
 

Subsemnatul Nedin Vasile-Petru, în calitate de referent III asistent - lucrător social în 

cadrul Primăriei Comunei Pesac, prin prezenta, în conformitate cu prevederile 

art.1,art.2,art.5,art.10 - 18 din Legea nr.277/24.12.2010 privind alocaţia pentru sustinerea 

familiei, propun ACORDAREA alocaţiei pentru sustinerea familiei, începând cu luna 

DECEMBRIE a anului 2018, a unui număr de 1 dosar după cum urmează: 

 

 
Nr. 

crt. 

Numele si prenumele 

beneficiarului al ASF 

CNP Adresa Nr.dosar al 

ASF 

 

Suma 

-lei- 

1. POP-BOGDAN  
PAULA-ALEXANDRA 

2890112352293 Pesac  
nr.464 

6/14.11.2018 214 

 

 

REFERENT III ASISTENT – lucrător social  

NEDIN VASILE-PETRU 

 

 



 

D I S P O Z I Ţ I A 

 
Privind acordarea alocaţiei pentru susţinerea familiei doamnei Vichentie Corina-Cristina 

 

 

 

           Primarul  Comunei Pesac, Judeţul Timiş; 

            Având în vedere următoarele: 

 - cererea-declaraţie pe propria răspundere înregistrată la Primăria Comunei Pesac sub 

nr.4184/15.11.2018 depusă de către doamna Vichentie Corina-Cristina, domiciliată în Comuna Pesac, 

nr.774, Judeţul Timiş; 

 - ancheta socială întocmită de către domnul Nedin Vasile-Petru, referent III asistent-lucrător 

social și înregistrată la Primăria Comunei Pesac sub nr. 4185/15.11.2018; 

 - referatul întocmit de către domnul Nedin Vasile-Petru, referent III asistent-lucrător social și 

înregistrat la Primăria Comunei Pesac sub nr.4186/15.11.2018; 

- prevederile art.1, art.2, art.5, art.9-18 din Legea nr.277/2010 privind alocaţia pentru 

susţinerea familiei, republicată (r1), cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul art.63 şi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată (r1), cu modificările şi completările ulterioare; 
 

 

D    I    S    P   U   N   E  : 
 

 

Art.1. Se aprobă acordarea dreptului la alocaţia pentru susţinerea familiei doamnei Vichentie 

Corina-Cristina, domiciliată în Comuna Pesac, nr.774, Judeţul Timiş, având CNP 2951129352305. 

          Art.2. Se stabileşte dreptul de alocaţie pentru susţinerea familiei în cuantum de 164 lei/lună, 

începând cu data de 01.12.2018. 

           Art.3. Plata dreptului prevăzut la art.2 se va face prin  mandat poștal, de către Agenţia 

Judeţeană  pentru Plăți și Inspecție Socială Timiş.  

Art.4. Cu îndeplinirea prezentei dispoziţii se încredințează domnul Nedin Vasile-Petru, 

referent III asistent-lucrător social în cadrul Primăriei Comunei Pesac. 

Art.5.   Prezenta dispoziţie se comunică: 

- Instituţiei Prefectului - Judeţului Timiş – Serviciul controlul legalității, aplicării actelor cu 

caracter reparatoriu și contencios administrativ; 

- Agenţiei Judeţene pentru Plăți și Inspecție Socială Timiş; 

- Compartimentului Asistenţă socială din cadrul Primăriei Comunei Pesac; 

- Reprezentantului legal al alocaţiei pentru susținerea familiei. 

 

             PRIMAR,                                              AVIZAT 

         TOMA CORNEL                                                             Secretar comună,                   

                                                                                               DUMITRAŞ ANGELICA 

 

 

Nr. 128 din 15.11.2018 

 

R O M Â N I A  

PRIMĂRIA COMUNEI  PESAC 

Judeţul Timiş, 307316, Pesac, nr.360,  ap.nr.1, CIF: 23062754 

Telefon/Fax: 0256-382888;  e-mail: primariapesac@yahoo.com, www.primariapesac.ro 

 

 

 



R  O  M  Â  N  I  A 

J  U  D  E  Ţ  U  L     T   I   M  I  Ş 

  PRIMĂRIA  COMUNEI  PESAC 

Pesac, nr.360, ap. nr.1, Judeţul Timiş Tel./Fax: 0256-382888; e-mail: primariapesac@yahoo.com, www.primariapesac.ro 

Nr. înregistrare :4186/15.11.2018 

 

 

 

R E F E R A T 

 
 
 

Subsemnatul Nedin Vasile-Petru, în calitate de referent III asistent - lucrător social în 

cadrul Primăriei Comunei Pesac, prin prezenta, în conformitate cu prevederile 

art.1,art.2,art.5,art.10 - 18 din Legea nr.277/24.12.2010 privind alocaţia pentru sustinerea 

familiei, propun ACORDAREA alocaţiei pentru sustinerea familiei, începând cu luna 

DECEMBRIE a anului 2018, a unui număr de 1 dosar după cum urmează: 

 

 
Nr. 

crt. 

Numele si prenumele 

beneficiarului al ASF 

CNP Adresa Nr.dosar al 

ASF 

 

Suma 

-lei- 

1. VICHENTIE  
CORINA-CRISTINA 

2951129352305 Pesac  
nr.774 

7/15.11.2018 164 

 

 

REFERENT III ASISTENT – lucrător social  

NEDIN VASILE-PETRU 

 

 



1 

 

 
 

D I S P O Z I Ţ I A 
 

Privind exonerarea  de la plată a unor sume încasate de către angajații Primăriei Comunei Pesac 

(personal contractual și funcționari publici) în perioada 2014-2015  

 

 

 

 

            Primarul Comunei Pesac, Judeţul Timiş;  

 Având în vedere următoarele: 

- prevederile Deciziei nr.59/2015 a Curții de Conturi – Camera de Conturi a Județului Timiș, 

înregistrată la Primăria Comunei Pesac sub nr.5840/11.12.2015; 

- prevederile Dispoziției Primarului Comunei Pesac nr.233/31.12.2015 privind imputarea unor 

sume încasate de către angajații Primăriei Comunei Pesac (personal contractual și funcționari 

publici); 

- prevederile Contractului Colectiv de Muncă (CCM) și ale Acordului Colectiv de Muncă 

(ACM) înregistrate la Primăria Comunei Pesac sub nr.1125/08.04.2009, înregistrate la Sindicatul 

Liber al Salariaților din Primăria Municipiului Timișoara și din serviciile publice aflate în subordinea 

Consiliului Local al Mun. Timișoara sub nr.717/08.04.2009 și înregistrate la Direcția de Muncă și 

Protecție Socială a Județului Timiș sub nr.192/15.09.2009; 

- prevederile Actului adițional nr.1 la Contractul Colectiv de Muncă (CCM) și la Acordul 

Colectiv de Muncă (ACM), act adițional înregistrat la Primăria Comunei Pesac sub 

nr.4469/18.12.2009, înregistrat la Sindicatul Liber al Salariaților din Primăria Municipiului Timișoara 

și din serviciile publice aflate în subordinea Consiliului Local al Mun. Timișoara sub 

nr.2026/18.12.2009 și înregistrat la Direcția de Muncă și Protecție Socială a Județului Timiș sub 

nr.491/29.12.2009; 

- prevederile art.22 alin.1 și 2 din Legea nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului 

plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Sentinței Civile nr.2744/PI/10.11.2016 pronunțată de Tribunalul Timiș în 

Dosarul nr.1586/30/2016 și ale Deciziei civile nr.593/06.07.2017 pronunțată de Curtea de Apel 

Timișoara în același dosar; 

- prevederile Sentinței Civile nr.1513/2016 pronunțată de Tribunalul Timiș în Dosarul 

nr.2054/30/2016 și ale Deciziei civile nr.4260/2016 pronunțată de Curtea de Apel Timișoara în 

același dosar, decizie rămasă definitivă la data de 09.01.2017; 

- prevederile Legii nr.78/2018 privind exonerarea personalului plătit din fonduri publice de la 

plata unor sume reprezentând venituri de natură salarială; 

- prevederile Legii nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată (r2), cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr.53/2003 privind Codul muncii, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 În temeiul art.63 şi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată (r1), cu modificările şi completările ulterioare, 

 

 R O M Â N I A  

PRIMĂRIA COMUNEI  PESAC 

Judeţul Timiş, 307316, Pesac, nr.360,  ap.nr.1, CIF: 23062754 

Telefon/Fax: 0256-382888;  e-mail: primariapesac@yahoo.com, www.primariapesac.ro 

 

 

 



2 

 

D I S P U N E: 

 
 

 Art.1. (1) În conformitate cu prevederile Legii nr.78/2018 privind exonerarea personalului 

plătit din fonduri publice de la plata unor sume reprezentând venituri de natură salarială, se aprobă 

exonerarea de la plată pentru sumele cuprinse în art.1 pct.1-3 din Dispoziția Primarului 

Comunei Pesac nr.233/31.12.2015 privind imputarea unor sume încasate de către angajații 

Primăriei Comunei Pesac (personal contractual și funcționari publici), sume stabilite ca prejudiciu 

potrivit pct.II.3 și pct.II.4 din Decizia nr.59/2015 a Curții de Conturi-Camera de Conturi Timiș, 

respectiv se exonerează de la plată suma brută totală de 95.845 lei încasată de către angajații 

Primăriei Comunei Pesac (personal contractual și funcționari publici), după cum urmează: 

 1. suma brută totală de 56.493 lei (reprezentând suma netă totală de 40.442 lei compusă din: 

suma de 20.221 lei – compensații, suma de 20.221 lei – spor pentru fidelitate și loialitate, suma de 

16.051 lei – contribuțiile angajaților la bugetul public, sume încasate în perioada 01.10.2014-

30.09.2015); 

2. suma totală de 12.710 lei (reprezentând contribuțiile angajatorului la bugetul public 

pentru perioada 01.10.2014 – 30.09.2015); 

3. suma brută totală de 26.642 lei (reprezentând tichete de masă, sumă încasată în perioada 

aprilie-decembrie 2014). 

  (2) Suma mai sus menționată a fost acordată în baza: 

- Contractului Colectiv de Muncă și a Acordului Colectiv de Muncă – documente înregistrate 

la Primăria Comunei Pesac sub nr.1125/08.04.2009, la Sindicatul Liber al Salariaților din Primăria 

Municipiului Timișoara și din serviciile publice aflate în subordinea Consiliului Local al Mun. 

Timișoara sub nr.717/08.04.2009 și înregistrate la Direcția de Muncă și Protecție Socială a Județului 

Timiș sub nr.192/15.09.2009;  

- Actului adițional nr.1 la Contractul Colectiv de Muncă (CCM) și la Acordul Colectiv de 

Muncă (ACM), act adițional înregistrat la Primăria Comunei Pesac sub nr.4469/18.12.2009, 

înregistrat la Sindicatul Liber al Salariaților din Primăria Municipiului Timișoara și din serviciile 

publice aflate în subordinea Consiliului Local al Mun. Timișoara sub nr.2026/18.12.2009 și 

înregistrat la Direcția de Muncă și Protecție Socială a Județului Timiș sub nr.491/29.12.2009; 

- prevederilor art.22 alin.1 și 2 din Legea nr.284/2010 privind salarizarea unitară a 

personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:  

 

 Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se încredințează domnul primar Toma 

Cornel și doamna Trifa Liliana-Nicoleta, inspector I superior-contabil în cadrul Primăriei Comunei 

Pesac. 

 

            Art.3.  Prezenta dispoziţie se comunică: 

- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş – Serviciul controlul legalității, aplicării 

actelor cu caracter reparatoriu și contencios administrativ; 

- Camerei de Conturi a Județului Timiș; 

- Doamnei Trifa Liliana-Nicoleta, inspector I principal-contabil în cadrul primăriei; 

- Personalului contractual și funcționarilor publici din cadrul Primăriei Comunei 

Pesac. 

 

             PRIMAR,                 AVIZAT  

       TOMA CORNEL                                                          Secretar Comună, 

                                                                                DUMITRAŞ ANGELICA 

 

 

Nr.129 din 19.11.2018 





























































































































































 

 

 

 

D I S P O Z I Ţ I A 
 

privind convocarea Consiliului Local al Comunei Pesac în şedinţă ordinară  

la data de 27.11.2018 

 

 

 

 

              Primarul Comunei Pesac, Judeţul Timiş; 

              În conformitate cu art.39 alin.1 şi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind  

administraţia publică locală, republicată (r1), cu modificările şi completările ulterioare, 
 

 

D   I   S   P   U   N   E  : 

 
 

Art.1. Se convoacă Consiliul Local al Comunei Pesac în şedinţă ordinară la data de 27 

noiembrie 2018, orele 16
30

, la sediul Primăriei Comunei Pesac, în sala de şedinţe. 

 

Art.2. Prezenta dispoziţie va fi adusă la cunoştinţă publică şi celor interesaţi prin grija 

secretarului Comunei Pesac, doamna Dumitraş Angelica. 

 

         Art.3. Prezenta dispoziţie se comunică: 

- Instituţiei Prefectului-Judeţul Timiş – Serviciul controlul legalității, aplicării 

actelor cu caracter reparatoriu și contencios administrativ; 

- Consiliului Local al Comunei Pesac; 

- La dosarul ședinței Consiliului Local Pesac; 

- Prin afişaj, atenţiei publice.                  

 

 

 

                  PRIMAR,                                                                            AVIZAT 

           TOMA CORNEL                                                                Secretar Comună,   

                                                                              DUMITRAŞ ANGELICA  

 

 

 

 

 

Nr.130 din 21.11.2018 

 R O M Â N I A  

PRIMĂRIA COMUNEI  PESAC 

Judeţul Timiş, 307316, Pesac, nr.360,  ap.nr.1, CIF: 23062754 

Telefon/Fax: 0256-382888;  e-mail: primariapesac@yahoo.com, www.primariapesac.ro 

 

 

 



   
  

 

 

 

D I S P O Z I Ţ I A 
 

privind aprobarea Codului etic și de integritate al salariaților Primăriei Comunei Pesac și ai 

S.P.C.L.E.P. Pesac 

 

 

 

 Primarul Comunei Pesac, Judeţul Timiş;  

Luând în considerare următoarele: 

- prevederile art.1-5 și următoarele din Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a 

funcţionarilor publici, republicată (r1); 

- prevederile O.A.P. nr.3753/2015 privind monitorizarea respectării normelor de conduită 

de către funcționarii publici și a implementării procedurilor disciplinare, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr.477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din 

autoritățile și instituțiile publice; 

În temeiul art.63 şi al art.68 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată (r1), cu modificările şi completările ulterioare, 

 

 

D I S P U N E : 

 
Art.1. Se aprobă CODUL ETIC ŞI DE INTEGRITATE al funcţionarilor publici şi 

personalului contractual din cadrul Primăriei Comunei Pesac și al Serviciului Public 

Comunitar Local de Evidență a Persoanelor (S.P.C.L.E.P.) Pesac pentru salariaţii Primăriei 

Comunei Pesac, conform Anexei  nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, se însărcinează salariaţii Primăriei 

Comunei Pesac 

 

Art.3. Prezenta dispoziţie se comunică  

- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş – Serviciul controlul legalității, aplicării actelor 

cu caracter reparatoriu și contencios administrativ; 

- Primarului Comunei Pesac; 

- Consiliului Local Pesac;  

- Salariaţilor Primăriei Comunei Pesac și ai S.P.C.L.E.P. Pesac; 

- Prin afişaj, atenţiei publice. 

 

 

             PRIMAR,                         AVIZAT  

       TOMA CORNEL                                                                     Secretar comună, 

                                                                                DUMITRAŞ ANGELICA  
 

  

 

Nr. 131 din 21.11.2018 

 ROMÂNIA 
 

PRIMĂRIA COMUNEI  PESAC 
 

Judeţul Timiş, 307316, Pesac, nr.360,  ap.nr.1, CIF: 23062754 
 

Telefon/Fax: 0256-382888;  e-mail: primariapesac@yahoo.com, www.primariapesac.ro 

 

 

 



PRIMĂRIA COMUNEI PESAC 

JUDEŢUL TIMIȘ 
 

1 

            

 

 

 ANEXA NR.1 

        La Dispoziția Primarului nr.131/21.11.2018                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CODUL ETIC ŞI DE INTEGRITATE 
 

 

 

al funcţionarilor publici şi personalului contractual din cadrul  

Primăriei Comunei Pesac și al SPCLEP Pesac  
 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRIMĂRIA COMUNEI PESAC 

JUDEŢUL TIMIȘ 
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PRIMĂRIA COMUNEI PESAC 

JUDEŢUL TIMIȘ 
 

3 

 

 

 

 

 

 

 

I N T R O D U C E R E 

 

 

 

 

Codul etic şi Regulile de conduită al funcţionarilor publici din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Comunei Pesac și din cadrul SPCLEP Pesac, defineşte valorile şi 

principiile de conduită care trebuie aplicate în relaţiile cu cetăţenii, clienţii, partenerii, colegii etc. 

În acelaşi timp serveşte drept ghid pentru creşterea răspunderii şi a implicării personalului 

contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului.  

Principiile detaliate în cadrul acestui Cod Etic stabilesc reguli esenţiale de comportament 

şi de etică aplicabilă întregului personal al aparatului de specialitate al Primarului, precum şi a 

cetăţenilor şi a partenerilor instituţiei. 

Aceste reguli nu se substituie în niciun caz legilor şi reglementărilor aplicabile în domeniul 

administraţiei publice. 

Acest cod asigură coerenţa cu Codul de conduită a funcţionarilor publici aprobat prin 

Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici şi defineşte şi ghidează 

acţiunile şi strategiile aparatului de specialitate al Primarului. 

Acest cod etic este aprobat prin Dispoziţia primarului şi va fi comunicat personal fiecăruia 

dintre salariați. Acest text va fi înmânat fiecărui salariat nou şi poate fi consultat la afişier. 

Fiecare salariat  şi conducător din cadrul Primăriei Comunei Pesac și al SPCLEP Pesac 

trebuie să respecte Codul Etic. 
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Capitolul I. DOMENIUL DE APLICARE ŞI PRINCIPII GENERALE 

 

 

 

 Normele de conduită profesională prevăzute de prezentul cod de conduită sunt obligatorii 

pentru persoane cu funcţii de demnitate publică, pentru conducere, pentru funcţionarii 

publici, pentru personalul contractual, precum şi pentru persoanele care ocupă temporar o 

funcţie publică sau un post contractual, în cadrul Primăriei Comunei Pesac și al SPCLEP 

Pesac. 

 

    

 

OBIECTIVE 

 Obiectivele prezentului cod de conduită urmăresc să asigure creşterea calităţii serviciului 

public, o bună administrare în realizarea interesului public, precum şi să contribuie la eliminarea 

birocraţiei şi a faptelor de corupţie din administraţia publică, prin: 

a. reglementarea normelor de conduită profesională necesare realizării unor raporturi 

sociale şi profesionale corespunzătoare creării şi menţinerii la nivel înalt a prestigiului 

instituţiei funcţiei publice şi al funcţionarilor publici, precum şi a personalului 

contractual ce îşi desfăşoară activitatea în sistemul bugetar; 

b. informarea publicului cu privire la conduita profesională la care este îndreptăţit să se 

aştepte din partea angajaţilor din cadrul Primăriei Pesac; 

c. crearea unui climat de încredere şi respect reciproc între cetăţeni şi salariaţii Primăriei 

Pesac, pe de o parte, şi între cetăţeni şi autorităţile administraţiei publice, pe de altă 

parte. 

 

 

 

PRINCIPII GENERALE  

 Principiile care guvernează conduita profesională a funcţionarilor publici şi a personalului 

comtractual din cadrul Primăriei Pesac, Judeţul Timiş, sunt următoarele:  

 

1. supremaţia Constituţiei şi a legii, conform căruia salariaţii Primăriei Comunei Pesac și ai 

SPCLEP Pesac au îndatorirea de a respecta Constituţia şi legile ţării;  

 

2. prioritatea interesului public, conform căruia salariaţii Primăriei Comunei Pesac au 

îndatorirea de a considera interesul public mai presus decât interesul personal, în exercitarea 

atribuţiilor de serviciu;  

 

3. asigurarea egalităţii de tratament a cetăţenilor în faţa autorităţilor şi instituţiilor 

publice, principiu conform căruia salariaţii Primăriei Comunei Pesac și ai SPCLEP Pesac au 

îndatorirea de a aplica acelaşi regim juridic în situaţii identice sau similare;  
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4. profesionalismul, conform căruia salariaţii Primăriei Comunei Pesac și ai SPCLEP Pesac au 

obligaţia de a îndeplini atribuţiile de serviciu cu responsabilitate, competenţă, eficienţă, 

corectitudine şi conştiinciozitate;  

 

5. imparţialitatea şi independenţa, principiu conform căruia salariaţii Primăriei Comunei Pesac 

și ai SPCLEP Pesac sunt obligaţi să aibă o atitudine obiectivă, neutră faţă de orice interes 

politic, economic, religios sau de altă natură, în exercitarea atribuţiilor de serviciu;  

 

6. integritatea morală, principiu conform căruia salariaţilor Primăriei Comunei Pesac și ai 

SPCLEP Pesac le este interzis să solicite sau să accepte, direct ori indirect, pentru ei sau 

pentru alţii, vreun avantaj ori beneficiu în considerarea funcţiei publice pe care o deţin sau să 

abuzeze în vreun fel de această funcţie;  

 

7. libertatea gândirii şi a exprimării, principiu conform căruia salariaţii Primăriei Comunei 

Pesac și ai SPCLEP Pesac pot să-şi exprime şi să-şi fundamenteze opiniile, cu respectarea 

ordinii de drept şi a bunelor moravuri;  

 

8. cinstea şi corectitudinea, principiu conform căruia în exercitarea şi în îndeplinirea atribuţiilor 

de serviciu salariaţii Primăriei Comunei Pesac și ai SPCLEP Pesac trebuie să fie de bună-

credinţă;  

 

9. deschiderea şi transparenţa, principiu conform căruia activităţile desfăşurate de salariaţii 

Primăriei Comunei Pesac și ai SPCLEP Pesac în exercitarea atribuţiilor de serviciu sunt 

publice şi pot fi supuse monitorizării cetăţenilor.  

 

 

TERMENI  
Expresiile şi termenii de mai jos au următoarele semnificaţii:  

 

1. conducere - persoana aleasă într-o funcţie de demnitate publică, respectiv primarul şi 

viceprimarul; 

2. funcţionar public - persoana numită într-o funcţie publică în condiţiile Legii nr.188/1999 

privind Statutul funcţionarilor publici, rerepublicată cu modificările şi completările ulterioare; 

3. personal contractual – persoana angajată într-un post într-o instituţie bugetară în condiţiile 

Legii nr.53/2003 privind Codul muncii, modificată şi completată;  

4. salariaţi – funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul Primăriei Comunei Pesac și 

ai SPCLEP Pesac; 

5. funcţie publică - ansamblul atribuţiilor şi responsabilităţilor stabilite de autoritatea sau 

instituţia publică, în temeiul legii, în scopul realizării competenţelor sale; 

6. interes public - acel interes care implică garantarea şi respectarea de către instituţiile şi 

autorităţile publice a drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime ale cetăţenilor, recunoscute 

de Constituţie, legislaţia internă şi tratatele internaţionale la care România este parte;  

7. interes personal - orice avantaj material sau de altă natură, urmărit ori obţinut, în mod direct 

sau indirect, pentru sine ori pentru alţii, de către salariaţii Primăriei Pesac prin folosirea 

reputaţiei, influenţei, facilităţilor, relaţiilor, informaţiilor la care au acces, ca urmare a 

exercitării funcţiei publice;  

8. conflict de interese - acea situaţie sau împrejurare în care interesul personal, direct ori 

indirect, al funcţionarului public contravine interesului public, astfel încât afectează sau ar 

putea afecta independenţa şi imparţialitatea sa în luarea deciziilor ori îndeplinirea la timp şi cu 

obiectivitate a îndatoririlor care îi revin în exercitarea funcţiei publice deţinute;  

9. informaţie de interes public - orice informaţie care priveşte activităţile sau care rezultă din 

activităţile unei autorităţi publice ori instituţii publice, indiferent de suportul ei;  
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10. informaţie cu privire la date personale - orice informaţie privind o persoană identificată sau 

identificabilă.  

 

 

 

 

 

 

Capitolul II. NORME GENERALE DE CONDUITĂ PROFESIONALĂ 

A SALARIAŢILOR PRIMĂRIEI PESAC 

 

 

 

1. Asigurarea unui serviciu public de calitate  

a. Salariaţii Primăriei Comunei Pesac și ai SPCLEP Pesac au obligaţia de a asigura un 

serviciu public de calitate în beneficiul cetăţenilor, prin participarea activă la luarea 

deciziilor şi la transpunerea lor în practică, în scopul realizării competenţelor 

autorităţilor şi ale instituţiilor publice.  

b. În exercitarea atribuţiilor de serviciu, salariaţii Primăriei Comunei Pesac și ai SPCLEP 

Pesac au obligaţia de a avea un comportament profesionist, precum şi de a asigura, în 

condiţiile legii, transparenţa administrativă, pentru a câştiga şi a menţine încrederea 

publicului în integritatea, imparţialitatea şi eficacitatea autorităţilor şi instituţiilor 

publice. 

  

 

2. Loialitatea faţă de Constituţie şi lege  

a. Salariaţii Primăriei Comunei Pesac și ai SPCLEP Pesac au obligatia ca, prin actele şi 

faptele lor, să respecte Constituţia, legile ţării şi să acţioneze pentru punerea în aplicare 

a dispoziţiilor legale, în conformitate cu atribuţiile care le revin din fişa postului, cu 

respectarea eticii profesionale. 

b. Salariaţii Primăriei Comunei Pesac și ai SPCLEP Pesac trebuie să se conformeze 

dispoziţiilor legale privind restrângerea exerciţiului unor drepturi, datorată naturii 

funcţiilor deţinute.  

 

 

3. Loialitatea faţă de autorităţile şi instituţiile publice  

a. Salariaţii Primăriei Comunei Pesac și ai SPCLEP Pesac au obligaţia de a apăra în mod 

loial prestigiul Primăriei Pesac, precum şi de a se abţine de la orice act ori fapt care 

poate produce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale acesteia.  

b. Salariaţilor Primăriei Comunei Pesac și ai SPCLEP Pesac le este interzis:  

 să exprime în public aprecieri neconforme cu realitatea în legătură cu 

activitatea ce se desfăşoară în Primăria Pesac, cu politicile şi strategiile acesteia 

ori cu proiectele de acte cu caracter normativ sau individual;  

 să facă aprecieri neautorizate în legătură cu litigiile aflate în curs de soluţionare 

şi în care Primăria Pesac are calitatea de parte;  

 să dezvăluie informaţii care nu au caracter public, în alte condiţii decât cele 

prevăzute de lege;  

 să dezvăluie informaţiile la care au acces în exercitarea funcţiei publice, dacă 

această dezvăluire este de natură să atragă avantaje necuvenite ori să 

prejudicieze imaginea sau drepturile Primăriei Comunei Pesac și ai SPCLEP 

Pesac ori ale unor funcţionari publici, precum şi ale persoanelor fizice sau 

juridice;  
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 să acorde asistenţa şi consultanţa persoanelor fizice sau juridice în vederea 

promovării de acţiuni juridice ori de altă natură împotriva statului sau 

autorităţii ori Primăriei Pesac; 

 prevederile alin. b, primele 4 puncte, se aplică şi după încetarea raportului de 

serviciu sau de muncă, pentru o perioadă de 2 ani, dacă dispoziţiile din legi 

speciale nu prevăd alte termene; 

 dezvăluirea informaţiilor care nu au caracter public sau remiterea documentelor 

care conţin asemenea informaţii, la solicitarea reprezentanţilor unei alte 

autorităţi ori instituţii publice, este permisă numai cu acordul primarului;  

 prevederile prezentului cod de conduită nu pot fi interpretate ca o derogare de 

la obligaţia legală a funcţionarilor publici sau a personalului contractual de a 

furniza informaţii de interes public celor interesaţi, în condiţiile legii.  

 

 

4. Libertatea opiniilor  

a. în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, salariaţii Primăriei Comunei Pesac și ai 

SPCLEP Pesac au obligaţia de a respecta demnitatea funcţiei publice sau a posturilor 

deţinute, corelând libertatea dialogului cu promovarea intereselor Primăriei Pesac; 

b. în activitatea lor, salariaţii Primăriei Comunei Pesac și ai SPCLEP Pesac au obligaţia 

de a respecta libertatea opiniilor şi de a nu se lăsa influenţaţi de considerente personale 

sau de popularitate. În exprimarea opiniilor, salariaţii Primăriei Comunei Pesac și ai 

SPCLEP Pesac trebuie să aibă o atitudine conciliantă şi să evite generarea conflictelor 

datorate schimbului de păreri.  

 

 

5. Activitatea publică  

a. Relaţiile cu mijloacele de informare în masă se asigură de către salariaţii Primăriei 

Comunei Pesac și ai SPCLEP Pesac desemnaţi în acest sens de primarul Comunei 

Pesac, în condiţiile legii;  

b. Salariaţii Primăriei Comunei Pesac și ai SPCLEP Pesac desemnaţi să participe la 

activităţi sau dezbateri publice, în calitate oficială, trebuie să respecte limitele 

mandatului de reprezentare încredinţat de primarul Comunei Pesac;  

c. În cazul în care nu sunt desemnaţi în acest sens, salariaţii Primăriei Comunei Pesac și 

ai SPCLEP Pesac pot participa la activităţi sau dezbateri publice, având obligaţia de a 

face cunoscut faptul că opinia exprimată nu reprezintă punctul de vedere oficial al 

Primăriei Pesac.  

 

 

6. Activitatea politică  

 În exercitarea funcţiei publice, funcţionarilor publici le este interzis:  

a. să participe la colectarea de fonduri pentru activitatea partidelor politice;  

b. să furnizeze sprijin logistic candidaţilor la funcţii de demnitate publică;  

c. să colaboreze, în afara relaţiilor de serviciu, cu persoanele fizice sau juridice care fac 

donaţii ori sponsorizări partidelor politice;  

d. să afişeze, în sediul Primăriei Pesac, însemne ori obiecte inscripţionate cu sigla sau 

denumirea partidelor politice ori a candidaţilor acestora.  

 

 

7. Folosirea imaginii  

 În considerarea funcţiei publice deţinute şi a posturilor contractuale ocupate, salariaţilor 

Primăriei Comunei Pesac și ai SPCLEP Pesac le este interzis să permită utilizarea numelui sau 

imaginii proprii în acţiuni publicitare pentru promovarea unei activităţi comerciale, precum şi în 

scopuri electorale.  
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8. Cadrul relaţiilor  

a. În relaţiile din cadrul instituţiei în care îşi desfăşoară activitatea, precum şi cu 

persoanele fizice sau juridice, salariaţii Primăriei Comunei Pesac și ai SPCLEP Pesac 

sunt obligaţi să aibă un comportament bazat pe respect, bună-credinţă, corectitudine şi 

amabilitate.  

b. Salariaţii Primăriei Comunei Pesac și ai SPCLEP Pesac au obligaţia de a nu aduce 

atingere onoarei, reputaţiei şi demnităţii persoanelor din cadrul instituţiei publice în 

care îşi desfăşoară activitatea, precum şi persoanelor cu care intră în legătură în 

exercitarea funcţiei publice, prin:  

 întrebuinţarea unor expresii jignitoare;  

 dezvăluirea unor aspecte ale vieţii private;  

 formularea unor sesizări sau plângeri calomnioase.  

 

c. Salariaţii Primăriei Comunei Pesac și ai SPCLEP Pesac trebuie să adopte o atitudine 

imparţială şi justificată pentru rezolvarea clară şi eficientă a problemelor cetăţenilor. 

Salariaţii Primăriei Comunei Pesac și ai SPCLEP Pesac au obligaţia să respecte 

principiul egalităţii cetăţenilor în faţa legii şi a autorităţilor publice, prin:  

 promovarea unor soluţii similare sau identice raportate la aceeaşi categorie 

de situaţii de fapt;  

 eliminarea oricărei forme de discriminare bazate pe aspecte privind 

naţionalitatea, convingerile religioase şi politice, starea materială, sănătatea, 

vârsta, sexul sau alte aspecte.  

 

Pentru realizarea unor raporturi sociale şi profesionale care să asigure demnitatea persoanelor, 

eficienţa activităţii, precum şi creşterea calităţii serviciului public, se recomandă respectarea 

normelor de conduită.  

 

 

9. Conduita în cadrul relaţiilor internaţionale  

a. Salariaţii Primăriei Comunei Pesac și ai SPCLEP Pesac care reprezintă Primăria Pesac 

în cadrul unor organizaţii internaţionale, instituţii de învăţământ, conferinţe, seminarii 

şi alte activităţi cu caracter internaţional au obligaţia să promoveze o imagine 

favorabilă.  

b. În relaţiile cu reprezentanţii altor state, salariaţilor Primăriei Comunei Pesac și ai 

SPCLEP Pesac le este interzis să exprime opinii personale privind aspecte naţionale 

sau dispute internaţionale.  

c. În deplasările externe, salariaţii Primăriei Comunei Pesac și ai SPCLEP Pesac sunt 

obligaţi să aibă o conduită corespunzătoare regulilor de protocol şi le este interzisă 

încălcarea legilor şi obiceiurilor ţării gazdă.  

 

 

10. Interdicţia privind acceptarea cadourilor, serviciilor şi avantajelor  

 Salariaţii Primăriei Comunei Pesac și ai SPCLEP Pesac nu trebuie să solicite ori să accepte 

cadouri, servicii, favoruri, invitaţii sau orice alt avantaj, care le sunt destinate personal, familiei, 

părinţilor, prietenilor ori persoanelor cu care au avut relaţii de afaceri sau de natură politică, care 

le pot influenţa imparţialitatea în exercitarea atribuţiilor de serviciu ori pot constitui o recompensă 

în raport cu aceste atribuţii.  
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11. Participarea la procesul de luare a deciziilor  

a. În procesul de luare a deciziilor, salariaţii Primăriei Comunei Pesac și ai SPCLEP 

Pesac au obligaţia să acţioneze conform prevederilor legale şi să îşi exercite 

capacitatea de apreciere în mod fundamentat şi imparţial.  

b. Salariaţilor Primăriei Comunei Pesac și ai SPCLEP Pesac le este interzis să promită 

luarea unei decizii de către autoritatea sau instituţia publică, de către alţi salariaţi, 

precum şi îndeplinirea atribuţiilor în mod privilegiat.  

 

 

12. Obiectivitate în evaluare  

a. În exercitarea atribuţiilor specifice funcţiilor publice de conducere, funcţionarii publici 

au obligaţia să asigure egalitatea de şanse şi tratament cu privire la dezvoltarea carierei 

în funcţia publică pentru funcţionarii publici din subordine.  

b. Funcţionarii publici de conducere au obligaţia să examineze şi să aplice cu 

obiectivitate criteriile de evaluare a competenţei profesionale pentru personalul din 

subordine, atunci când propun ori aprobă avansări, promovări, transferuri, numiri sau 

eliberări din funcţii ori acordarea de stimulente materiale sau morale, excluzând orice 

formă de favoritism ori discriminare.  

c. Se interzice funcţionarilor publici de conducere să favorizeze sau să defavorizeze 

accesul ori promovarea în funcţia publică pe criterii discriminatorii, de rudenie, 

afinitate sau alte criterii neconforme cu principiile ce guvernează conduita 

profesională.  

 

 

13. Folosirea prerogativelor de putere publică 

a. Este interzisă folosirea de către salariaţii Primăriei Comunei Pesac și ai SPCLEP 

Pesac, în alte scopuri decât cele prevăzute de lege, a prerogativelor funcţiei publice 

deţinute ori a posturilor ocupate.  

b. Prin activitatea de luare a deciziilor, de consiliere, de elaborare a proiectelor de acte 

normative, de evaluare sau de participare la anchete ori acţiuni de control, 

funcţionarilor publici le este interzisă urmărirea obţinerii de foloase sau avantaje în 

interes personal ori producerea de prejudicii materiale sau morale altor persoane.  

c. Salariaţilor Primăriei Comunei Pesac și ai SPCLEP Pesac le este interzis să folosească 

poziţia oficială pe care o deţin sau relaţiile pe care le-au stabilit în exercitarea 

atribuţiilor de serviciu, pentru a influenţa anchetele interne ori externe sau pentru a 

determina luarea unei anumite măsuri.  

d. Salariaţilor Primăriei Comunei Pesac și ai SPCLEP Pesac le este interzis să impună 

altor salariaţi să se înscrie în organizaţii sau asociaţii, indiferent de natura acestora, ori 

să le sugereze acest lucru, promiţându-le acordarea unor avantaje materiale sau 

profesionale.  

 

 

14. Utilizarea resurselor publice  

a. Salariaţii Primăriei Comunei Pesac și ai SPCLEP Pesac sunt obligaţi să asigure 

ocrotirea proprietăţii publice şi private a statului şi a Primăriei Pesac, să evite 

producerea oricărui prejudiciu, acţionând în orice situaţie ca un bun proprietar.  
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b. Salariaţii Primăriei Comunei Pesac și ai SPCLEP Pesac au obligaţia să folosească 

timpul de lucru, precum şi bunurile aparţinând autorităţii sau instituţiei publice numai 

pentru desfăşurarea activităţilor aferente atribuţiilor de serviciu.  

c. Salariaţii Primăriei Comunei Pesac și ai SPCLEP Pesac trebuie să propună şi să 

asigure, potrivit atribuţiilor care le revin, folosirea utilă şi eficientă a banilor publici, 

conform prevederilor legale.  

d. Salariaţilor Primăriei Comunei Pesac și ai SPCLEP Pesac care desfăşoară activităţi 

publicistice în interes personal sau activităţi didactice le este interzis să folosească 

timpul de lucru ori logistica autorităţii sau a instituţiei publice pentru realizarea 

acestora.  

 

 

15. Limitarea participării la achiziţii, concesionări sau închirieri  

a. Orice salariat al Primăriei Comunei Pesac și al SPCLEP Pesac poate achiziţiona un 

bun aflat în proprietatea privată a Primăriei Pesac, supus vânzării în condiţiile legii, cu 

excepţia următoarelor cazuri:  

 când a luat cunoştinţă, în cursul sau ca urmare a îndeplinirii atribuţiilor de 

serviciu, despre valoarea ori calitatea bunurilor care urmează să fie vândute;  

 când a participat, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, la organizarea vânzării 

bunului respectiv;  

 când poate influenţa operaţiunile de vânzare sau când a obţinut informaţii la 

care persoanele interesate de cumpărarea bunului nu au avut acces.  

b. Dispozitiile pct.a se aplica în mod corespunzător şi în cazul concesionării sau 

închirierii unui bun aflat în proprietatea publică ori privată a Comunei Pesac.  

c. Salariaţilor Primăriei Comunei Pesac și ai SPCLEP Pesac le este interzisă furnizarea 

informaţiilor referitoare la bunurile proprietate publică sau privată a Comunei Pesac, 

supuse operaţiunilor de vânzare, concesionare sau închiriere, în alte condiţii decât cele 

prevăzute de lege.  
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Capitolul III. RESPECTAREA NORMELOR PREZENTULUI COD DE CONDUITĂ 

 

 

 

  1. Fiecare angajat are datoria de a cunoaşte şi respecta Codul de conduită a angajaţilor. 

Orice problemă legată de impunerea şi respectarea normelor de conduită, inclusiv iniţiativele 

privind completarea şi/sau modificarea normelor de conduită cuprinse în prezentul cod vor fi 

prezentate responsabilului pentru consiliere etică, care va analiza situaţiile şi le va înainta 

conducerii în scris, în vederea luării deciziilor. Angajatul care sesizează o astfel de problemă va fi 

informat de către responsabilul pentru consiliere etică, cu privire la modul de soluţionare a 

sesizării sale. 

 

2. Încălcarea dispoziţiilor prezentului cod de conduită atrage răspunderea disciplinară a 

angajaţilor, în condiţiile legii. 

 

3. Organele cu atribuţii disciplinare au competenţa de a cerceta încălcarea prevederilor 

prezentului cod de conduită şi de a propune aplicarea sancţiunilor disciplinare, în condiţiile legii. 

 

4. Angajaţii nu pot fi sancţionaţi sau prejudiciaţi în niciun fel pentru sesizarea cu bună-

credinţă a organelor cu atribuţii disciplinare competente, în condiţiile legii, cu privire la cazurile 

de încălcare a normelor de conduită. 

 

5. În cazurile în care faptele săvârşite întrunesc elementele constitutive ale unor 

infracţiuni, vor fi sesizate organele de urmărire penală competente, în condiţiile legii. 

 

6. Angajaţii răspund potrivit legii în cazurile în care, prin faptele săvârşite cu încălcarea 

normelor de conduită profesională, creează prejudicii persoanelor fizice sau juridice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRIMĂRIA COMUNEI PESAC 

JUDEŢUL TIMIȘ 
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Capitolul IV. SANCŢIUNI, MODUL DE SOLUŢIONARE A RECLAMAŢIILOR 

 

 

 

 Nerespectarea prevederilor prezentului cod de etică atrage răspunderea persoanei vinovate. 

 

 Stabilirea vinovăţiei se face cu respectarea procedurilor legale în vigoare şi în conformitate 

cu normele Codului de Conduită al funcţionarilor publici, Regulamentul de ordine internă al 

instituţiei. 

 

 Reclamaţiile şi sesizările referitoare la acordarea serviciilor publice se înregistrează şi 

soluţionează cu respectarea procedurii stabilită la nivelul instituţiei în conformitate cu normele 

legale în vigoare.  

 

 Reclamaţiile şi sesizările se pot face şi verbal în cadrul programului de audienţe al 

primarului, viceprimarului şi a secretarului primariei, sau în scris şi adresat instituţiei.  

 

 Înregistrarea sesizării se realizează prin: 

a. înscrierea în registrul de audienţe; 

b. înscrierea în registrul de intrare-ieşire al instituţiei. 
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Capitolul V. DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII 

 

 

 

 

Prezentul Cod intră în vigoare la data aprobării sale de către conducătorul instituției. Pe 

aceeaşi dată se abrogă orice dispoziţii contrare conţinute în reglementări ale instituției. 

 

 

 

 

 

 

      PRIMAR,                                                      SECRETAR COMUNĂ, 

 TOMA CORNEL     DUMITRAȘ ANGELICA 
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D I S P O Z I Ţ I A 
 

privind numirea domnului Vichente Sorin-Gheorghe în calitate de curator special pentru minorii   

Vichente Ruben-Daniel și Vichente Adina-Emanuela 

 

 

 Primarul  Comunei Pesac, Judeţul Timiş; 

  Luând în considerare următoarele: 

 - adresa nr.6307/22.11.2018 comunicată de către Societatea Profesională Notarială „Daniel 

Aman, Eduard Lambert, Emil-Simion Grui și Alexandra Emilia Frunză” din Sânnicolau Mare şi 

înregistrată la Primăria Comunei Pesac sub nr.4271 din data de 22.11.2018, prin care se solicită 

desemnarea unui curator special care să îi reprezinte pe minorii Vichente Ruben-Daniel (născut la data 

de 11.01.2011 în Timișoara, Județul Timiș) și Vichente Adina-Emanuela (născută la data de 

13.01.2016 în Timișoara, Județul Timiș), ambii fiind copiii numiților Vichente Adrian și al Vichente 

Lavinia-Claudia, în vederea dezbaterii succesiunii defunctei mame Vichente Lavinia-Claudia, decedată 

la data de 31.07.2018, cu ultimul domiciliu în Comuna Pesac, nr.518, Județul Timiș, dezbatere ce va 

avea loc la biroul notarial mai sus menționat; 

 - cererea înregistrată la Primăria Comunei Pesac sub nr.4317/23.11.2018 depusă de domnul 

Vichente Adrian, tatăl minorilor mai sus nominalizați, având actul de identitate C.I. seria TZ nr.266408 

eliberat de către SPCLEP Pesac la data de 19.01.2016, domiciliat în Comuna Pesac, nr.518, Judeţul 

Timiş, prin care solicită desemnarea numitului Vichente Sorin-Gheorghe (fratele său și unchiul 

minorilor) în calitate de curator special pentru a-i reprezenta pe minori la dezbaterea succesiunii 

defunctei Vichente Lavinia-Claudia (mama minorilor); 

 - faptul că domnul Vichente Sorin-Gheorghe, unchiul minorilor mai sus nominalizați, având 

actul de identitate C.I. seria TM nr.794067 eliberat de către SPCLEP Periam la data de 17.12.2009, 

domiciliat în Comuna Pesac, nr.546, Judeţul Timiş, îndeplineşte condiţiile legale spre a fi numit curator 

special, datorită faptului că nu există conflict de interese; 

- certificatul de deces seria DC nr.959446, reprezentând act de deces nr.11/01.08.2018,  eliberat 

de către SPCLEP Pesac la data de 01.08.2018 din care rezultă că numita Vichente Lavinia-Claudia 

(mama minorilor) a decedat la data de 31.07.2018; 

 - prevederile Legii nr.287/2009 privind Codul Civil al României, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- prevederile art.229 alin.3
2
 din Legea nr.71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr.287/2009 

privind Codul civil, cu modificările și completările ulterioare; 

          În temeiul art.63 şi art.68 alin.1, din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată (r1), cu modificările şi completările ulterioare; 

 

D     I     S     P     U     N     E      : 
 

  Art.1. Se desemnează domnul Vichente Sorin-Gheorghe, domiciliat în Comuna Pesac, nr.546, 

Judeţul Timiş, posesor al actului de identitate C.I. seria TM nr.794067 eliberat de către SPCLEP 

Periam la data de 17.12.2009, având CNP 1751203353941, în calitate de curator special  pentru a-i 

reprezenta pe minorii Vichente Ruben-Daniel (născut la data de 11.01.2011 în Timișoara, Județul 

Timiș, având CNP 5110111350030) și Vichente Adina-Emanuela (născută la data de 13.01.2016 în 

Timișoara, Județul Timiș, având CNP 6160113350063), în vederea dezbaterii succesiunii defunctei 

Vichente Lavinia-Claudia, mama minorilor. 

 R O M Â N I A  

PRIMĂRIA COMUNEI  PESAC 

Judeţul Timiş, 307316, Pesac, nr.360,  ap.nr.1, CIF: 23062754 

Telefon/Fax: 0256-382888;  e-mail: primariapesac@yahoo.com, www.primariapesac.ro 
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 Art.2. Prezenta dispoziție este valabilă și își va produce efectele până la data revocării sale sau 

până la data împlinirii majoratului de către minorii Vichente Ruben-Daniel și Vichente Adina-

Emanuela. 

 

Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se încredinţează domnul Nedin Vasile-

Petru, referent III asistent-lucrător social în cadrul Compartimentului Asistenţă Socială al Primăriei 

Comunei Pesac, precum și persoana nominalizată la art.1 al dispoziției. 

 

Art.4. Prezenta dispoziție se comunică : 

- Instituţiei Prefectului - Judeţului Timiş – Serviciul controlul legalității, aplicării actelor cu 

caracter reparatoriu și contencios administrativ; 

- Societății Profesionale Notariale „Daniel Aman, Eduard Lambert, Emil-Simion Grui și 

Alexandra Emilia Frunză” din Sânnicolau Mare; 

- Domnului domnul Nedin Vasile-Petru, referent III asistent-lucrător social în cadrul 

Primăriei Comunei  Pesac; 

- Domnului Vichente Adrian; 

- Domnului Vichente Sorin-Gheorghe. 

 

 

 

             PRIMAR,                                              AVIZAT 

         TOMA CORNEL                                                              Secretar comună,                   

                                                                                               DUMITRAŞ ANGELICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.132 din 23.11.2018 



1 

 

 

 

D I S P O Z I Ţ I A 
 

Privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri în 

perioada sezonului rece Noiembrie 2018 - Martie 2019, pentru familiile și persoanele singure  

altele decât cele beneficiare de ajutor social 

 

 

 

 

         Primarul  Comunei Pesac, Judeţul Timiş; 

  Având în vedere  următoarele: 

- cererile şi declaraţiile pe propria răspundere înregistrate la Primăria Comunei Pesac în vederea 

acordării ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri în perioada 

sezonului rece noiembrie 2018 – martie 2019 pentru familiile şi persoanele singure, altele decât cele 

beneficiare de ajutor social stabilit în condiţiile Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 - referatul nr.4328/26.11.2018  întocmit de domnul Nedin Vasile-Petru, în calitate de referent III 

asistent -  lucrător social în cadrul Primăriei Comunei Pesac; 

 -  prevederile art.6-25 din O.U.G. nr. 70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada 

sezonului rece, cu modificările şi completările ulterioare;          

     -  prevederile art.1-9 și art.23-25 din Anexa la H.G. nr.920/2011 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 70/2011 privind măsurile de protecție socială în 

perioada sezonului rece, cu modificările şi completările ulterioare;          

           În temeiul art.63 şi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată (r1), cu modificările şi completările ulterioare; 

 

 

D     I     S     P     U     N     E  : 
 

Art.1. Se aprobă acordarea ajutorului lunar pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni şi 

combustibili petrolieri, în perioada sezonului rece noiembrie 2018 – martie 2019, persoanelor cuprinse 

în Anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta dispoziţie, fiind totodată specificat şi cuantumul 

ajutorului lunar acordat persoanelor care au calitate de titulari ai ajutorului. 

 

Art.2. Plata se va efectua până la data de 23 decembrie 2018 în urma transmiterii sumelor de 

către Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Timiș. 

 

Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se desemnează domnul Nedin Vasile-

Petru, referent III asistent – lucrător social şi doamna Trifa Liliana-Nicoleta, inspector I principal-

contabil. 

 

Art.4. Prezenta dispoziţie poate fi contestată în termen de 30 de zile de la comunicare la primarul 

unităţii administrativ-teritoriale. 

 

 R O M Â N I A  

PRIMĂRIA COMUNEI  PESAC 

Judeţul Timiş, 307316, Pesac, nr.360,  ap.nr.1, CIF: 23062754 

Telefon/Fax: 0256-382888;  e-mail: primariapesac@yahoo.com, www.primariapesac.ro 
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Art.5. În cazul în care o persoană este nemulţumită de soluţionarea contestaţiei, dispoziţia poate 

fi atacată la Tribunalul Timiş, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr.554/2004. 

 

Art.6. Prezenta dispoziție se comunică: 

- Instituţiei Prefectului-Judeţul Timiş – Serviciul controlul legalității, aplicării actelor cu 

caracter reparatoriu și contencios administrativ; 

- Domnului Nedin Vasile-Petru, în calitate de referent III asistent–lucrător social; 

- Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Timiș; 

- Doamnei Trifa Liliana-Nicoleta, inspector I principal–contabil; 

- Beneficiarilor ajutorului lunar pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni şi combustibili 

petrolieri. 
 

 
 

 

 

          PRIMAR,                                                                                 AVIZAT  

    TOMA CORNEL                                                                     Secretar  comună, 

                                                                                               DUMITRAȘ ANGELICA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 133 din 26.11.2018 



Anexa nr.1 

 

 

 

La Dispoziția nr. 133 / 26.11.2018 emisă de Primarul Comunei Pesac 

 
 
 

Nr 

crt. 

Titular CNP Adresa Nr. 

membri 

în 

familie 

Venit 

lunar/ 

membru 

familie 

Cuantum 

lunar 

 

-lei- 

Cuantum 

pentru perioada  

01.11.2017- 

31.03.2018 
 

-lei- 

1 STANICI SIMONA 2841111352143 Pesac 896 1 0 54 270 

2 TROEA GHEORGHE 1710321354832 Pesac 726 4 0 54 270 

3 JIVAN FLORIN-MIHAI 1820609352309 Pesac 454 3 388 30 150 

4 STANICI LILIANA-MARIANA 2890518355986 Pesac 779  6 0 54 270 

5 POP-BOGDAN PAULA-ALEXANDRA 2890112352293 Pesac 464 3 0 54 270 

6 LĂCĂTUȘ FLORICA 2640119354858 Pesac 745 2 320 34 170 

7 OLARIU NADIA-ECATERINA 2770519353966 Pesac 551 2 0 54 270 

8 IFTIMIA MĂRIOARA 2730717333194 Pesac 493 9 0 54 270 

9 PĂCURAR PETRU 1540703353962 Pesac 765 2 320 34 170 

10 GRAURE CRISTIAN-MIHAI 1950926350086 Pesac 889 4 0 54 270 

11 VINCU LENA 2771207354772 Pesac 782 8 0 54 270 

12 GANE IOANA 2551120064337 Pesac 874 2 320 34 170 

13 STOIAN FLOAREA 2671031353961 Pesac 794 1 0 54 270 

14 ȘTEFAN LAVINIA 2780812353966 Pesac 849 5 420 30 150 

15 TICAN GABRIELA-LUMINIȚA 2720912353944 Pesac 749 A 4 0 54 270 

16 VICHENTIE CORINA-CRISTINA 2951129352305 Pesac 774 4 0 54 270 

17 ȘTEFAN ANA-MARIA 2910224352299 Pesac 850 4 376 30 150 

 

TOTAL 

 

786 

 

3.930 
 

                              
                      PRIMAR,                                              REFERENT III ASISTENT – lucrător social, 

                     TOMA CORNEL                                                            NEDIN VASILE-PETRU 
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R  O  M  Â  N  I  A 

J  U  D  E  Ţ  U  L     T   I   M  I  Ş 

  PRIMĂRIA  COMUNEI  PESAC 

Pesac, nr.360, ap. nr.1, Judeţul Timiş Tel./Fax: 0256-382888; e-mail: primariapesac@yahoo.com, www.primariapesac  

Nr. înregistrare : 4328/26.11.2018 

 

 

 

R  E  F  E  R  A  T 

 
 

 Subsemnatul Nedin Vasile-Petru, în calitate de referent III asistent – lucrător social în cadrul Primăriei Comunei Pesac, în urma 

verificărilor efectuate cu privire la cererile și declarațiile pe propria răspundere depuse pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței 

cu lemne, cărbuni și combustibili petrolieri pentru familiile și persoanele singure, altele decât cele beneficiare de ajutor social, stabilit în 

condițiile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, având în vedere că sunt îndeplinite condițiile prevăzute de actele normative în 

vigoare, propun acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni și combustibili petrolieri pentru perioada sezonului rece 

Noiembrie 2018 – Martie 2019, pentru un număr de 17 titulari de cereri, după cum urmează: 

 

 

Nr 

crt. 

Titular CNP Adresa Nr. 

membri 

în 

familie 

Venit 

lunar/ 

membru 

familie 

Cuantum 

lunar 

 

-lei- 

Cuantum 

pentru perioada  

01.11.2017- 

31.03.2018 
 

-lei- 

1 STANICI SIMONA 2841111352143 Pesac 896 1 0 54 270 

2 TROEA GHEORGHE 1710321354832 Pesac 726 4 0 54 270 

3 JIVAN FLORIN-MIHAI 1820609352309 Pesac 454 3 388 30 150 

4 STANICI LILIANA-MARIANA 2890518355986 Pesac 779  6 0 54 270 

5 POP-BOGDAN PAULA-ALEXANDRA 2890112352293 Pesac 464 3 0 54 270 

6 LĂCĂTUȘ FLORICA 2640119354858 Pesac 745 2 320 34 170 

7 OLARIU NADIA-ECATERINA 2770519353966 Pesac 551 2 0 54 270 

8 IFTIMIA MĂRIOARA 2730717333194 Pesac 493 9 0 54 270 
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9 PĂCURAR PETRU 1540703353962 Pesac 765 2 320 34 170 

10 GRAURE CRISTIAN-MIHAI 1950926350086 Pesac 889 4 0 54 270 

11 VINCU LENA 2771207354772 Pesac 782 8 0 54 270 

12 GANE IOANA 2551120064337 Pesac 874 2 320 34 170 

13 STOIAN FLOAREA 2671031353961 Pesac 794 1 0 54 270 

14 ȘTEFAN LAVINIA 2780812353966 Pesac 849 5 420 30 150 

15 TICAN GABRIELA-LUMINIȚA 2720912353944 Pesac 749 A 4 0 54 270 

16 VICHENTIE CORINA-CRISTINA 2951129352305 Pesac 774 4 0 54 270 

17 ȘTEFAN ANA-MARIA 2910224352299 Pesac 850 4 376 30 150 

 

TOTAL 

 

786 

 

3.930 
 

                              
 

REFERENT III ASISTENT –lucrător social, 

NEDIN VASILE-PETRU 

 



  

 
 

D I S P O Z I Ţ I A 
 

privind rectificarea actului de naștere nr. 19 din 29 septembrie 1958 al numitei 

PATRASCU LENUȚA 
 

 

 

 Primarul Comunei Pesac, Judeţul Timiş;  

 Luând în considerare următoarele: 

  - adresa Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Arad – 

Compartimentul de Stare Civilă, nr.C 28445/18.10.2018,  înregistrată la Serviciul Public Comunitar 

Local de Evidență a Persoanelor Pesac – Compartimentul de Stare Civilă sub nr. 23.297 din 

05.11.2018 însoţită de actele doveditoare depuse la dosar, prin care SPCLEP Arad - Stare Civilă, 

solicită rectificarea actului de NAȘTERE nr. 19/29.09.1958, privind pe  PATRASCU LENUȚA, 

în sensul că la  rubrica date privind  ,,prenumele mamei”, a fost scris greşit ,,ILIANA”, corect fiind 

,,ILEANA”, aşa cum rezultă din actele de stare civilă anexate; 

- prevederile actului de naștere nr. 19 din 29 septembrie 1958 privind pe PATRASCU 

LENUȚA; 

- referatul nr. 23.297 din 06 noiembrie 2018,  întocmit de ofiţerul de stare civilă delegat, 

referat care a fost avizat favorabil de către Consiliul Județean Timiș-Direcția de Evidență a 

Persoanelor–Serviciul de Stare Civilă prin adresa nr. 11449/R/12.11.2018, înregistrată la SPCLEP 

Pesac - Starea Civilă sub nr. 23.318/26.11.2018; 

- dispoziţiile cuprinse în art.58 din Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă, 

republicată (r2), cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul art.63 şi al art.68 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată (r1), cu modificările şi completările ulterioare, 

 

D I S P U N E : 
 

 Art.1. Se rectifică Actul de NAȘTERE  nr. 19 din 29 septembrie 1958 al numitei 

PATRASCU  LENUȚA, fiica lui  Ion şi al Iliana, născută  în localitatea PESAC, județul TIMIȘ, 

în sensul că la rubrica privind  ,,prenumele mamei”, să se treacă „ILEANA” în loc de „ILIANA”, 

cum din  eroare s-a trecut. 

 Art.2. Doamna Miloș Monica, ofiţer de stare civilă delegat din cadrul SPCLEP Pesac, va 

duce la îndeplinire prezenta dispoziţie. 

 Art.3. Prezenta dispoziţie poate fi contestată în termen de 30 de zile de la data comunicării, 

la  Judecătoria Sânnicolau-Mare, Judeţul Timiş. 

 Art.4.  Prezenta dispoziţie intră în vigoare la data comunicării către petent şi se comunică: 

- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş, Serviciul controlul legalității, aplicării 

actelor cu caracter reparatoriu și contencios administrativ; 

- Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor Timiş; 

- Serviciului Public Comunitar Local  de Evidenţă a Persoanelor Pesac; 

- Serviciului Public Comunitar Local  de Evidenţă a Persoanelor Arad. 

 

            PRIMAR,                       AVIZAT  

       TOMA CORNEL                                                                      Secretar comună, 

                                                                                DUMITRAŞ ANGELICA  

 

 

Nr. 134 din 26.11.2018 

 

R O M Â N I A  

PRIMĂRIA COMUNEI  PESAC 

Judeţul Timiş, 307316, Pesac, nr.360,  ap.nr.1, CIF: 23062754 

T Telefon/Fax: 0256-382888;  e-mail: primariapesac@yahoo.com, www.primariapesac.ro 

 

 

 



 
 

D I S P O Z I Ţ I A 
 

Privind acordarea dreptului de ajutor pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni sau combustibili 

petrolieri pentru persoana singură cu venituri reduse Mârza Maria, beneficiară a ajutorului social  

 

 

 Primarul  Comunei Pesac, Judeţul Timiş; 
  Având în vedere următoarele: 

 - prevederile Dispoziției Primarului Comunei Pesac nr.127/14.11.2018 privind aprobarea acordării 

ajutorului social doamnei Mârza Maria; 

- Lista cu beneficiarii de ajutor social care utilizează pentru încălzirea locuinței lemne, cărbuni sau 

combustibili petrolieri, listă înregistrată sub nr.4341/27.11.2018 și întocmită de domnul Nedin Vasile-Petru, în 

calitate de referent III asistent-lucrător social în cadrul Primăriei Comunei Pesac; 

 - prevederile art. 11 alin. 2 și art. 25 alin.1-5 din O.U.G. nr.70/2011 privind măsurile de protecție socială 

în perioada sezonului rece, cu modificările și completările ulterioare; 

             - prevederile Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările 

ulterioare;          

     -  prevederile art.23 și art.25 din H.G. nr.920/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de plicare 

a prevederilor O.U.G. nr. 70/2011 cu modificările și completările ulterioare;          

           În temeiul art.63 alin.1 lit.d, art.63 alin.5 lit.a,c și art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată (r1), cu modificările şi completările ulterioare, 

 

D     I     S     P     U     N     E  : 

Art.1. (1) Se stabilește dreptul la ajutor pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni şi combustibili 

petrolieri pentru persoana singură cu venituri reduse Mârza Maria, beneficiară a ajutorului social stabilit în 

condițiile Legii nr. 416/2001, cu modificările și completările ulterioare, pentru perioada 1 noiembrie 2018 – 31 

martie 2019, în sumă lunară de 58 lei, potrivit Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta dispoziție. 

 (2) Plata ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni sau combustibili petrolieri se va 

efectua o singură dată prin casieria primăriei în luna decembrie 2018, pentru întreaga perioadă a sezonului rece.  

Art.2. În cazul în care plata ajutorului social se suspendă sau încetează în perioada 1 noiembrie 2018 – 

31 martie 2019 pentru persoana singură menționată la art.1, suma acordată ca și ajutor pentru încălzirea 

locuinței se va recupera. 

Art.3. Cu îndeplinirea prezentei dispoziții se încredințează domnul Nedin Vasile-Petru, în calitate de 

referent III asistent-lucrător social și Compartimentul Financiar-contabil, impozite și taxe din cadrul Primăriei 

Comunei Pesac.  

Art.4. Prezenta dispoziție se comunică: 

- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş, Serviciul controlul legalității, aplicării actelor cu caracter 

reparatoriu și contencios administrativ; 

- Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Timiș; 

- Doamnei Trifa Liliana-Nicoleta, în calitate de inspector I principal-contabil; 

- Compartimentului Asistență Socială din cadrul Primăriei Comunei Pesac; 

- Beneficiarei. 
 

          PRIMAR,                                                                                 AVIZAT  

    TOMA CORNEL                                                                     Secretar  Comună, 

                                                                                               DUMITRAȘ ANGELICA 

 

Nr. 135 din 27.11.2018 

 R O M Â N I A  

PRIMĂRIA COMUNEI  PESAC 

Judeţul Timiş, 307316, Pesac, nr. 360, ap. nr.1, CIF: 23062754 

Telefon/Fax: 0256-382888;  e-mail: primariapesac@yahoo.com, www.primariapesac.ro 

 

 

 



                                                                                                  

                                                                                                ANEXA Nr. 1 

La Dispoziția nr.135 /27.11.2018 emisă de Primarul Comunei Pesac 

 
 

 

 

 

 

 

L I S T A 
 

privind beneficiarii de ajutor social pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni și combustibili petrolieri 

 pentru perioada sezonului rece 1 noiembrie 2018 – 31 martie 2019 
 

 

 

Nr. 

crt. 

Numele și  prenumele titularului CNP Nr. dosar  

ajutor social 
 

Adresa 

 

Nr.membri 

în familie 

Cuantumul pentru 

perioada  

01.11.2018 - 31.03.2019 

 

-lei- 

 

1 MÂRZA MARIA 

 

2751016353948 2/13.11.2018 Pesac, Nr.436 1 290 

 

 

 

 

 

 

 

 

   PRIMAR,                                                                                                 REFERENT III ASISTENT – Lucrător Social, 

                      TOMA CORNEL                                                                                                         NEDIN VASILE-PETRU                                                                                                                                 

 



1 

 

 

 

D I S P O Z I Ţ I A 
 

Privind  încetarea de drept a contractului individual de muncă încheiat între 

 Comuna Pesac și doamna Stefan Ana-Maria, având funcția de asistent personal 

 

 

 
 

         Primarul Comunei Pesac, Județul Timiș; 

         Având în vedere următoarele: 

- referatul înregistrat la Primăriei Comunei Pesac sub nr.4345/27.11.2018 întocmit de domnul 

Nedin Vasile-Petru, referent III asistent-lucrător social în cadrul Primăriei Comunei Pesac; 

- Certificatul de deces Seria D.10 Nr.412876 emis la data de 26.11.2018 de către Direcția de 

Evidență a Persoanelor a Municipiului Timișoara, document reprezentând Actul de deces 

nr.4356/26.11.2018 privind pe numita Ștefan Zorița, persoană cu handicap grav; 

- contractul individual de muncă pe perioadă determinată încheiat pe perioadă nedeterminată 

între doamna Stefan Ana-Maria și Comuna Pesac, contract înregistrat la Primăria Comunei Pesac sub 

nr.1161/07.03.2016; 

- Certificatul de încadrare în grad de handicap grav nr.484/16.02.2016 emis de Consiliul 

Județean Timiș - Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap; 

- prevederile art.39 alin.4 din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, republicată (r1), cu completările și modificările ulterioare; 

- prevederile art.5 alin.4 din H.G. nr.427/2001 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind 

condiţiile de încadrare, drepturile şi obligaţiile asistentului personal al persoanei cu handicap, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art.55 lit.a și art.56 alin.1 lit.g din Legea nr.53/2003 privind Codul Muncii, 

republicată (r1), cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art.63 și art.68 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată 

(r1), cu completările și modificările ulterioare; 
 

 

D  I  S  P  U  N  E  : 

 
 

 Art.1. Începând cu data de 25.11.2018, încetează contractul individual de muncă încheiat pe 

perioadă nedeterminată și înregistrat la Primăria Comunei Pesac sub nr.1161/07.03.2016 privind pe 

doamna Stefan Ana-Maria, în calitate de asistent personal pentru persoana cu handicap grav Ștefan 

Zorița, având CNP 2910224352299, cu ultimul domiciliu în Comuna Pesac, nr.850, Județul Timiș, 

motivul încetării contractului individual de muncă fiind acela că persoana cu handicap grav a decedat la 

data de 24.11.2018. 

 

Art.2. Cu aducerea la îndeplinirea prezentei dispoziții se încredințează doamna Dumitraş 

Angelica, secretar al comunei și responsabil aplicație REVISAL, doamna Trifa-Liliana-Nicoleta, 

inspector I principal-contabil şi domnul Nedin Vasile-Petru, referent III asistent-lucrător social în cadrul 

Primăriei Comunei Pesac. 

 

R O M Â N I A  

PRIMĂRIA COMUNEI  PESAC 

Judeţul Timiş, 307316, Pesac, nr.360,  ap.nr.1, CIF: 23062754 

Telefon/Fax: 0256-382888;  e-mail: primariapesac@yahoo.com, www.primariapesac.ro 
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          Art.3.  Prezenta dispoziție se comunică: 

- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş – Serviciul controlul legalității, aplicării actelor cu 

caracter reparatoriu și contencios administrativ; 

- Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Timiş; 

- Compartimentului Asistenţă socială din cadrul Primăriei Comunei Pesac;  

- Doamnei Trifa-Liliana-Nicoleta, inspector I principal-contabil; 

- Doamnei Dumitraş Angelica, responsabil aplicație REVISAL; 

- Doamnei Stefan Ana-Maria. 

 

 
 

                       PRIMAR,                  AVIZAT  

                TOMA CORNEL                                                                   Secretar Comună,  

                                                                                                          DUMITRAȘ ANGELICA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.136 din 27.11.2018 

  



 

 R O  M  Â  N  I  A 

J  U  D  E  Ţ  U  L     T   I   M  I  Ş 

PRIMĂRIA  COMUNEI   P E S A C  

Pesac, nr.360, judeţul Timiş; Fax.: 0256/382888; e-mail: primariapesac@yahoo.com 

Nr. înregistrare : 4345/27.11.2018 

 

 

 
R E F E R A T 

 

 

 
 

Subsemnatul Nedin Vasile-Petru, în calitate de referent III asistent-lucrător social în 

cadrul Primăriei Comunei Pesac, precizez că, în data de 27.11.2018, domnul Stefan Elvis (în 

calitate de fiu al doamnei Ștefan Zorița-persoană care figurează în evidențele instituției noastre 

ca fiind persoană cu handicap grav), ne-a adus la cunoștință faptul că mama sa a decedat la data 

de 24.11.2018, depunând în acest sens certificatul de deces Seria D.10 Nr.412876 emis la data de 

26.11.2018 de către Direcția de Evidență a Persoanelor a mun. Timișoara, document 

reprezentând Actul de deces nr.4356/26.11.2018, motiv pentru care propun încetarea 

contractului individual de muncă înregistrat sub nr.1161/07.03.2016 începând cu data de 

25.11.2018, conform art.39 alin.4 din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap, republicată (r1), cu completările și modificările ulterioare. 

 

 

 

 
REFERENT III asistent-lucrător social, 

NEDIN VASILE-PETRU 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

D I S P O Z I Ţ I A 
 

privind actualizarea statului de funcţii al asistenţilor personali încadraţi la nivelul  

Primăriei Comunei Pesac, care se aplică începând cu data de 25.11.2018 
 

 

 

 Primarul  Comunei  Pesac, Judeţul Timiş; 

Luând în considerare următoarele: 

- prevederile Dispoziției Primarului Comunei Pesac nr.136/27.11.2018 privind încetarea de drept a 

contractului individual de muncă încheiat între Comuna Pesac și doamna Stefan Ana-Maria, având funcția 

de asistent personal; 

- prevederile art.1, art.3 alin.4, art.6-8, art.10, art.12 și art.38 alin.2, precum și Anexa II Capitolul I - 

pct.3.2, poz.45 din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.I pct.6-7 din O.U.G. nr.51/2017 pentru modificarea și completarea unor acte 

normative; 

- prevederile art.37 alin.1 lit.a din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, republicată (r1), cu modificările şi completările ulterioare;  

- prevederile art.3 alin.1 din H.G. nr.427/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

condiţiile de încadrare, drepturile şi obligaţiile asistentului personal al persoanei cu handicap, cu modificările 

şi completările ulterioare;  

- prevederile art.1 din H.G. nr.846/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară 

garantat în plată; 

În temeiul prevederilor art.63 alin.5 lit.a şi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind Administraţia 

Publică Locală, republicată (r1), cu modificările și completările ulterioare, 

  

D  I  S  P  U  N  E : 
  

 Art.1. Începând cu data de 25.11.2018, se actualizează statul de funcții privind drepturile 

salariale ale asistenților personali angajați la nivelul Primăriei Comunei Pesac, conform Anexei nr.1 care 

face parte integrantă din prezenta dispoziţie. 

Art.2. Începând cu data emiterii prezentei dispoziții, își încetează aplicabilitatea orice alte prevederi 

contrare acesteia. 

Art.3. Cu îndeplinirea prezentei dispoziţii se încredințează doamna Trifa Liliana-Nicoleta, inspector I 

principal-contabil și doamna Dumitraș Angelica, secretar comună și responsabil aplicație REVISAL. 

 Art.4. Prezenta dispoziţie se comunică: 

- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş - Serviciul controlul legalității, aplicării actelor cu 

caracter reparatoriu și contencios administrativ; 

- Doamnei Trifa Liliana-Nicoleta, inspector I principal-contabil în cadrul primăriei; 

- Doamnei Dumitraș Angelica, responsabil aplicație REVISAL; 

- Domnului Nedin Vasile-Petru, referent III asistent-lucrător social; 

- Celor în cauză. 
 

                  PRIMAR,                                                                            AVIZAT 

           TOMA CORNEL                                                              Secretar Comună,   

                                                                                         DUMITRAŞ ANGELICA 
 

Nr.137 din 27.11.2018 

 R O M Â N I A  

PRIMĂRIA COMUNEI  PESAC 

Judeţul Timiş, 307316, Pesac, nr.360,  ap.nr.1, CIF: 23062754 

Telefon/Fax: 0256-382888;  e-mail: primariapesac@yahoo.com, www.primariapesac.ro 
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ROMÂNIA                                     ANEXA Nr.1                   

JUDEŢUL TIMIŞ                                                                                                                                   La Dispoziţia nr.137/27.11.2018 
PRIMĂRIA COMUNEI PESAC 

 

 

 

 

STAT  DE  FUNCŢII NOMINAL 
care se aplică începând cu data de 25.11.2018 pentru asistenţii personali încadraţi la Primăria Comunei Pesac, 

 în conformitate cu prevederile Legii nr.448/2006, Legii-cadru nr.153/2017 și  H.G. nr.846/2017 
 

 

 

ASISTENŢI PERSONALI 

 

 
Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele Nivel  

studii 

Funcţia 

 
Salariul brut lunar 

- lei - 

 

1. ANDRAŞ Florina 

 

G Asistent personal - gradaţie corespunzătoare 2 1.900 

2. ANDREI Nela 

 

M Asistent personal - gradaţie corespunzătoare 0 1.900 

3. BUD Cornel 

 

G Asistent personal - gradaţie corespunzătoare 5 1.900 

4. COMAN Verginica 

 

G Asistent personal - gradaţie corespunzătoare 3 1.900 

5. DAN Diana-Rodica (fostă Bleban) 

 

M Asistent personal - gradaţie corespunzătoare 2 1.900 

6. DRĂGAN Anghelina 

 

G Asistent personal - gradaţie corespunzătoare 3 1.900 

7. DRĂGOI  Petru 

 

G Asistent personal - gradaţie corespunzătoare 2 1.900 

8. JIVAN Ioan-Milente 

 

G Asistent personal - gradaţie corespunzătoare 0 1.900 

9. MERA Costică 

 

G Asistent personal - gradaţie corespunzătoare 2 1.900 

10. MUNTEANU Sofia 

 

G Asistent personal - gradaţie corespunzătoare 5 1.900 
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11. PĂUN Mihaela 

 

G Asistent personal - gradaţie corespunzătoare 0 1.900 

12. PINTEA Ioan 

 

G Asistent personal - gradaţie corespunzătoare 5 1.900 

13. RĂMNEANȚU Floare 

 

G Asistent personal - gradaţie corespunzătoare 1 1.900 

14. ROGOJINARU Nicoleta-Augustina 

 

G Asistent personal - gradaţie corespunzătoare 3 1.900 

15. SIMEON Violeta-Nicoleta 

 

G Asistent personal - gradaţie corespunzătoare 2 1.900 

16. STANCIU Elena 

 

G Asistent personal - gradaţie corespunzătoare 2 1.900 

17. STOICAN Constantin 

 

M Asistent personal - gradaţie corespunzătoare 2 1.900 

18. ȘTRANGO Ana   

 

G Asistent personal - gradaţie corespunzătoare 2 1.900 

19. TÖRÖK Mihaela  

 

M Asistent personal - gradaţie corespunzătoare 2 1.900 

20. VICHENTE Adrian   

 

G Asistent personal - gradaţie corespunzătoare 0 1.900 

21. VICHENTIE Arsenie   

 

G Asistent personal - gradaţie corespunzătoare 0 1.900 

 

 
 PRIMAR,        INSPECTOR I PRINCIPAL,      REFERENT III ASISTENT-lucrător social, 

                   TOMA CORNEL    TRIFA LILIANA-NICOLETA                NEDIN VASILE-PETRU                                                                                                                   

 

 

 
 

  



 

D I S P O Z I Ţ I A 
 

Privind încetarea plății ajutorului social pentru domnul Stanici Florin 

 

 

 

             Primarul  Comunei Pesac, Judeţul Timiş; 

 Având în vedere următoarele: 

 - cererea înregistrată la Primăria Comunei Pesac sub nr.4438/04.12.2018 și depusă de domnul 

Stanici Florin, beneficiar de ajutor social; 

 - ancheta socială înregistrată la Primăria Comunei Pesac sub nr.4439/04.12.2018 și referatul 

înregistrat la Primăria Comunei Pesac sub nr.4440/04.12.2018, acte întocmite de domnul Nedin 

Vasile-Petru, referent III asistent – lucrător social în cadrul Primăriei Comunei Pesac; 

 - prevederile art.14, art.20 și art.30 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 - prevederile H.G. nr.1291/2012 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin H.G. 

nr.50/2011, a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr.111/2010 privind concediul 

și indemnizația lunară pentru creșterea copilului, aprobate prin H.G. nr.52/2011, și pentru modificarea 

Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.277/2010 privind alocația pentru susținerea 

familiei, aprobate prin H.G. nr.38/2011, și a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.61/1993 

privind alocația de stat pentru copii, precum și pentru reglementarea modalităților de stabilire și plată a 

alocației de stat pentru copii, aprobate prin H.G. nr.577/2008; 

          În temeiul art.63 şi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată (1), cu modificările şi completările ulterioare; 

 

D     I     S     P     U     N     E    : 

 
Art.1. Începând cu data de 01.01.2019, încetează plata ajutorului social în cuantum de 142 lei 

pentru domnul Stanici Florin, având CNP 1860921352151, domiciliat în Comuna Pesac, nr.895A, 

Județul Timiș, în calitate de titular al dosarului de ajutor social, întrucât acesta este angajat al SC IHM 

TOTAL CONSULT S.R.L. Timisoara, având un salar de încadrare în cuantum de 2.000 lei. 

Art.2. Dispoziţia poate fi contestată în termen de 30 de zile de la data comunicării pe calea 

contenciosului administrativ. 

Art.3. Prezenta dispoziție se comunică: 

- Instituţiei Prefectului - Judeţului Timiş – Serviciul controlul legalității, aplicării actelor 

cu caracter reparatoriu și contencios administrativ; 

- Agenţiei Judeţene pentru Plăți și Inspecție Socială Timiş; 

- Compartimentului Asistenţă socială din cadrul Primăriei Comunei Pesac; 

- Celui în cauză. 
 

             PRIMAR,                                               AVIZAT 

         TOMA CORNEL                                                             Secretar comună,                   

                                                                                               DUMITRAŞ ANGELICA 

 
 

Nr. 138 din 04.12.2018 

 

R O M Â N I A  

PRIMĂRIA COMUNEI  PESAC 

Judeţul Timiş, 307316, Pesac, nr.360,  ap.nr.1, CIF: 23062754 

Telefon/Fax: 0256-382888;  e-mail: primariapesac@yahoo.com, www.primariapesac.ro 

 

 

 



 

 

R O  M  Â  N  I  A 

J  U  D  E  Ţ  U  L     T   I   M  I  Ş 

PRIMĂRIA  COMUNEI   P E S A C  

Pesac, nr.360A, Judeţul Timiş, Tel./Fax: 0256-382888; e-mail: primariapesac@yahoo.com 

Nr. înregistrare : 4440/04.12.2018 

 

 

 

R E F E R A T 

 
 

 
           Subsemnatul NEDIN VASILE-PETRU, în calitate de lucrător social în cadrul 

compartimentului Asistenţă Socială al Primăriei Comunei Pesac, prin prezenta, în 

conformitate cu prevederile art.14 și art.20 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim 

garantat, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere următoarele: 

 - cererea înregistrată la Primăria Comunei Pesac sub nr.4438 din data de 04.12.2018 

depusă de domnul Stanici Florin ; 

 - ancheta socială nr. 4438/04.12.2018, întocmită de subsemnatul,  propun încetarea 

acordării dreptului de ajutor social începând cu luna IANUARIE 2019 pentru următorul 

beneficiar: 

 
 

Nr. 

Crt. 

Numele si prenumele 

beneficiarului al VMG 

Nr.dosar 

VMG 

 

Adresa Cuantum 

VMG 

-lei- 

Observații 

1. STANICI FLORIN 7/24.11.2014 Pesac, 

nr.895A 

142 Titularul este 

angajată cu 

C.I.M. 

 

 

 
REFERENT III ASISTENT - LUCRĂTOR SOCIAL 

NEDIN VASILE-PETRU 



 

 

D I S P O Z I Ţ I A 
 

privind acordarea gradaţiei  corespunzătoare tranşei de vechime în  muncă doamnei  

  Fluture Laura Loredana, având funcţia de referent III asistent în cadrul Primăriei Comunei Pesac  

 

 

 

 Primarul  Comunei  Pesac, Judeţul Timiş; 

Luând în considerare următoarele: 

- referatul înregistrat la Primăria Comunei Pesac sub nr.4468/05.12.2018 întocmit de doamna 

Trifa Liliana-Nicoleta, inspector I principal-contabil în cadrul Primăriei Comunei Pesac, privind dreptul 

doamnei Fluture Laura Loredana, având funcţia de referent III asistent în cadrul Primăriei Comunei 

Pesac referitor la acordarea gradaţiei corespunzătoare tranşei de vechime în muncă ca urmare a 

împlinirii unei perioade de muncă de peste 5 ani; 

- prevederile art.10 alin.4-5 şi art.11 alin.3 din Legea nr.153/2017 privind salarizarea  

personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;  

            - prevederile art.31 alin.1 lit.b din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, 

republicată (r2) cu modificările și completările ulterioare; 

 În temeiul art.63 şi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată (r1), cu modificările şi completările ulterioare, 

 

D I S P U N E: 
 

 Art.1. Începând cu data de 01.12.2018, se acordă doamnei Fluture Laura Loredana, având 

funcţia de referent III asistent în cadrul Compartimentului Asistență socială al Primăriei Comunei Pesac, 

gradaţia 2 pentru vechime în muncă ca urmare a împlinirii unei perioade de peste 5 ani de muncă, 

modificându-i-se cuantumul brut al venitului lunar salarial la suma de 2.678 lei. 

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se încredințează doamna Trifa Liliana-

Nicoleta, inspector I principal-contabil în cadrul Primăriei Comunei Pesac, precum și doamna Dumitraș 

Angelica, responsabil cu aplicația Revisal. 

 Art.3. Cu aceeaşi dată, se revocă orice alte prevederi contrare. 

            Art.4.   Prezenta dispoziţie se comunică: 

- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş – Serviciul controlul legalității, aplicării actelor cu 

caracter reparatoriu și contencios administrativ; 

- Doamnei Trifa Liliana-Nicoleta, inspector I principal-contabil; 

- Doamnei Fluture Laura Loredana, referent III asistent; 

- Doamnei Dumitraș Angelica, responsabil REVISAL; 

- La dosarul profesional al celei în cauză. 

 

              PRIMAR,                   AVIZAT  

             TOMA CORNEL                                                                Secretar Comună, 

                                                                                  DUMITRAŞ ANGELICA 

 

 
 

Nr. 139 din 05.12.2018 

 R O M Â N I A  

PRIMĂRIA COMUNEI  PESAC 

Judeţul Timiş, 307316, Pesac, nr.360,  ap.nr.1, CIF: 23062754 

Telefon/Fax: 0256-382888;  e-mail: primariapesac@yahoo.com, www.primariapesac.ro 

 

 

 



 

 

 

D I S P O Z I Ţ I A 
 

privind acordarea gradaţiei corespunzătoare tranşei de vechime în  muncă doamnei Sicoe 

(fostă Lezeu) Anișoara-Nicoleta, inspector I principal, în cadrul S.P.C.L.E.P. Pesac  

 

 

 

 Primarul  Comunei  Pesac, Judeţul Timiş; 

Luând în considerare următoarele: 

- referatul înregistrat la Primăria Comunei Pesac sub nr.4469/05.12.2018 întocmit de 

doamna Trifa Liliana-Nicoleta, inspector I principal-contabil, privind dreptul doamnei Sicoe 

(fostă Lezeu) Anișoara-Nicoleta de a beneficia de acordarea gradaţiei corespunzătoare tranşei de 

vechime în muncă ca urmare a împlinirii unei perioade de muncă de peste 10 ani; 

- prevederile art.10 alin.4-5 şi art.11 alin.3 din Legea nr.153/2017 privind salarizarea  

personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;  

            - prevederile art.31 alin.1 lit.b din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor 

publici, republicată (r2) cu modificările și completările ulterioare; 

 În temeiul art.63 şi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică 

locală, republicată (r1), cu modificările şi completările ulterioare, 

 

D I S P U N E: 
 

 Art.1. Începând cu data de 01.12.2018, se acordă doamnei Sicoe (fostă Lezeu) 

Anișoara-Nicoleta, având funcţia publică de inspector I principal în cadrul Compartimentului 

Evidența Persoanelor al S.P.C.L.E.P. Pesac, gradaţia 3 pentru vechime în muncă, ca urmare a 

împlinirii unei perioade de peste 10 ani de muncă, modificându-i-se cuantumul brut al venitului 

lunar salarial la suma de 3.607 lei. 

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se încredințează doamna Trifa 

Liliana-Nicoleta, inspector I principal-contabil în cadrul Primăriei Comunei Pesac, precum și 

doamna Dumitraș Angelica, responsabil cu aplicația Revisal. 

 Art.3. Cu aceeaşi dată, se revocă orice alte prevederi contrare. 

            Art.4.   Prezenta dispoziţie se comunică: 

- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş – Serviciul controlul legalității, aplicării actelor 

cu caracter reparatoriu și contencios administrativ; 

- Doamnei Trifa Liliana-Nicoleta, inspector I principal-contabil; 

- Doamnei Sicoe (fostă Lezeu) Anișoara-Nicoleta, inspector I principal în cadrul 

SPCLEP Pesac; 

- Doamnei Dumitraș Angelica, responsabil REVISAL; 

- Responsabilului CFP; 

- La dosarul profesional al celei în cauză. 

 

              PRIMAR,           AVIZAT  

             TOMA CORNEL                                                             Secretar Comună, 

                                                                          DUMITRAŞ ANGELICA 

 

Nr. 140 din 05.12.2018 

 R O M Â N I A  

PRIMĂRIA COMUNEI  PESAC 

Judeţul Timiş, 307316, Pesac, nr.360,  ap.nr.1, CIF: 23062754 

Telefon/Fax: 0256-382888;  e-mail: primariapesac@yahoo.com, www.primariapesac.ro 

 

 

 



 

 
 

D I S P O Z I Ţ I A 
 

privind acordarea gradaţiei  corespunzătoare tranşei de vechime în  muncă doamnei Miloș 

Monica, inspector I principal, în cadrul S.P.C.L.E.P. Pesac 

 

 

 

 Primarul  Comunei  Pesac, Judeţul Timiş; 

Luând în considerare următoarele: 

- referatul înregistrat la Primăria Comunei Pesac sub nr.4470/05.12.2018 întocmit de 

doamna Trifa Liliana-Nicoleta, inspector I principal-contabil, privind dreptul doamnei Miloș 

Monica de a beneficia de acordarea gradaţiei corespunzătoare tranşei de vechime în muncă ca 

urmare a împlinirii unei perioade de muncă de peste 10 ani; 

- prevederile art.10 alin.4-5 şi art.11 alin.3 din Legea nr.153/2017 privind salarizarea  

personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;  

            - prevederile art.31 alin.1 lit.b din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor 

publici, republicată (r2) cu modificările și completările ulterioare; 

 În temeiul art.63 şi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată (r1), cu modificările şi completările ulterioare, 

 

D I S P U N E: 
 

 Art.1. Începând cu data de 01.12.2018, se acordă doamnei Miloș Monica, având funcţia 

publică de inspector I principal în cadrul Compartimentului Stare civilă al S.P.C.L.E.P. Pesac, 

gradaţia 3 pentru vechime în muncă, ca urmare a împlinirii unei perioade de peste 10 ani de 

muncă, modificându-i-se cuantumul brut al venitului lunar salarial la suma de 3.607 lei. 

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se încredințează doamna Trifa 

Liliana-Nicoleta, inspector I principal-contabil în cadrul Primăriei Comunei Pesac, precum și 

doamna Dumitraș Angelica, responsabil cu aplicația Revisal. 

 Art.3. Cu aceeaşi dată, se revocă orice alte prevederi contrare. 

            Art.4.   Prezenta dispoziţie se comunică: 

- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş – Serviciul controlul legalității, aplicării actelor cu 

caracter reparatoriu și contencios administrativ; 

- Doamnei Trifa Liliana-Nicoleta, inspector I principal-contabil; 

- Doamnei Miloș Monica, inspector I principal în cadrul S.P.C.L.E.P. Pesac;  

- Doamnei Dumitraș Angelica, responsabil REVISAL; 

- La dosarul profesional al celei în cauză. 

 

 

             PRIMAR,                                               AVIZAT 

         TOMA CORNEL                                                             Secretar comună,                   

                                                                                               DUMITRAŞ ANGELICA 

 

 

Nr. 141 din 05.12.2018 

 R O M Â N I A  

PRIMĂRIA COMUNEI  PESAC 

Judeţul Timiş, 307316, Pesac, nr.360,  ap.nr.1, CIF: 23062754 

Telefon/Fax: 0256-382888;  e-mail: primariapesac@yahoo.com, www.primariapesac.ro 
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D I S P O Z I Ţ I A 
 

privind actualizarea statului de funcţii al Primăriei Comunei Pesac și al S.P.C.L.E.P. Pesac, 

care se aplică începând cu data de 01.12.2018 

 

 

 

 

Primarul Comunei Pesac, Judeţul Timiş; 

Având în vedere următoarele: 

- prevederile Dispoziției Primarului Comunei Pesac nr.139/05.12.2018 privind acordarea 

gradaţiei  corespunzătoare tranşei de vechime în  muncă doamnei Fluture Laura Loredana, având 

funcţia de referent III asistent în cadrul Primăriei Comunei Pesac; 

- prevederile Dispoziției Primarului Comunei Pesac nr.140/05.12.2018 privind acordarea 

gradaţiei corespunzătoare tranşei de vechime în  muncă doamnei Sicoe (fostă Lezeu) Anișoara-

Nicoleta, inspector I principal, în cadrul S.P.C.L.E.P. Pesac; 

- prevederile Dispoziției Primarului Comunei Pesac nr.141/05.12.2018 privind acordarea 

acordarea gradaţiei  corespunzătoare tranşei de vechime în  muncă doamnei Miloș Monica, inspector 

I principal, în cadrul S.P.C.L.E.P. Pesac;  

- prevederile Dispoziției Primarului Comunei Pesac nr.82/02.08.2018 privind numirea 

doamnei Miloș Monica în funcţia de coordonator al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă 

a Persoanelor al Comunei Pesac; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Local al Comunei Pesac nr.61/30.07.2018 privind 

modificarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului 

Comunei Pesac și ale SPCLEP Pesac pentru anul 2018; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Local al Comunei Pesac nr.27/27.02.2018 privind 

actualizarea salariilor de bază pentru personalul din cadrul Primăriei Comunei Pesac și al SPCLEP 

Pesac în conformitate prevederile legale în vigoare, începând cu data de 1 martie 2018; 

- prevederile art.1, art.3 alin.4, art.6-8, art.10, art.11 alin.1-3, art.11 alin.3-5, art.12-13, art.15-

16, art.19, art.21, art.25-27 și art.30-38, precum și anexele VIII-IX din Legea-cadru nr.153/2017 

privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile O.U.G. nr.91/2017 pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr.153/2017 

privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice; 

- prevederile art.1 alin.2 lit.a, art.19 alin.1 lit.a, art.39 alin.6 și ale art.58 alin.1 din Legea 

nr.273/2006 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;   

- prevederile art.7 alin.2 din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicată (r1), cu 

modificările şi completările ulterioare;  

- prevederile H.G. nr.846/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat 

în plată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr.53/2003 privind Codul muncii, republicată (r1), cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 R O M Â N I A  

PRIMĂRIA COMUNEI  PESAC 

Judeţul Timiş, 307316, Pesac, nr.360,  ap.nr.1, CIF: 23062754 

Telefon/Fax: 0256-382888;  e-mail: primariapesac@yahoo.com, www.primariapesac.ro 
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În temeiul prevederilor art.63 alin.5 lit.e şi art.68 alin.1 și ale art.115 lit.a din Legea 

nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată (r1), cu modificările și completările 

ulterioare, 
 

D    I    S    P    U    N    E : 

 
 Art.1.  Începând cu data de 01.12.2018 se actualizează statul de funcţii privind drepturile 

salariale ale personalului din cadrul Primăriei Comunei Pesac și din cadrul SPCLEP Pesac, conform 

Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta dispoziţie. 

 

Art.2. Cu aceeași dată, își încetează aplicabilitatea orice alte prevederi contrare acesteia. 

 

Art.3. Cu îndeplinirea prezentei dispoziţii se încredințează domnul Toma Cornel, primarul 

Comunei Pesac, doamna Dumitraș Angelica, secretar comună și responsabil aplicație REVISAL, 

precum și doamna Trifa Liliana-Nicoleta, inspector I principal-contabil în cadrul Primăriei Comunei 

Pesac. 

 

Art.4.  Prezenta dispoziție se comunică: 

- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş - Serviciul controlul legalității, aplicării actelor 

cu caracter reparatoriu și contencios administrativ; 

- Doamnei Trifa Liliana-Nicoleta, inspector I principal-contabil în cadrul Primăriei 

Comunei Pesac; 

- Doamnei Dumitraș Angelica, responsabil aplicaţie REVISAL; 

- Responsabilului CFP din cadrul instituției; 

- Celor în cauză. 

 

 

 

                  PRIMAR,                                                                            AVIZAT 

           TOMA CORNEL                                                             Secretar Comună,   

                                                                            DUMITRAŞ ANGELICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.142 din 05.12.2018 
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JUDEŢUL TIMIŞ                     ANEXA Nr.1 

PRIMĂRIA COMUNEI PESAC                               La Dispoziţia nr.142/05.12.2018 

 

 

 

 

 

STAT DE FUNCŢII NOMINAL 
privind personalul din cadrul  Primăriei Comunei Pesac, precum şi al SPCLEP Pesac, începând cu data de 01.12.2018, 

în conformitate cu Legea-cadru nr.153/2017 cu modificările și completările ulterioare, H.G. nr.846/2017, H.C.L. Pesac nr.27/27.02.2018, 

H.C.L. Pesac nr.47/29.05.2018, H.C.L. Pesac nr.61/30.07.2018, Dispoziția Primarului Comunei Pesac nr.60/30.05.2018 și H.G. nr.325/2018 

 

 

 

 

 

 

FUNCŢII DE DEMNITATE PUBLICĂ  

 
Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele 

titularului postului 

Denumirea funcţiei Structura 

funcţiei 

Nivel studii Coeficient  INDEMNIZAŢIA 

LUNARĂ 

- lei - 

Majorare 

proiecte F.E. 

20% 

Total venit 

lunar 

1. TOMA 

Cornel 

Primar FDP S 4,00 7.600 1.520 9.120 

2. LUNGU 

Mihail  

Viceprimar FDP M 3,00 5.700 1.140 6.840 

 
 

 

 

FUNCŢIE PUBLICĂ DE CONDUCERE 
 

Nr. 

crt. 

Numele şi 

prenumele 

titularului postului 

Denumirea funcţiei Structura 

funcţiei 

Nivel 

studii 

Gradația 

0 - 5 

Salar de 

bază 

Gradație 

vechime 

0-22,5% 

Noul salar 

de bază 

Spor 

CFP 

10% 

Majorare 

proiecte 

F.E. 30% 

Total venit 

lunar 

3. DUMITRAȘ  

Angelica 

Secretar al unității 

administrativ-

teritoriale 

FPC S - 5.699 - 5.699 - 1.710 7.409 

 

 

 



2 

 

 

APARAT DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI 

 
FUNCŢII DE EXECUŢIE (PUBLICE şi CONTRACTUALE) 
 

 

I. COMPARTIMENTUL  FINANCIAR-CONTABIL, IMPOZITE ŞI TAXE 
Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele 

titularului postului 

Denumirea 

funcţiei 

Structura 

funcţiei 

Nivel 

studii 

Gradația 

0 - 5 

Salar 

de 

bază 

Cotă procentuală 

gradație vechime 

0-22,5% 

Noul salar 

de bază 

Spor 

CFP 

10% 

Majorare 

proiecte 

F.E.30% 

Total 

venit 

lunar 

4. TRIFA  

Liliana-Nicoleta 

Inspector I 

principal 
FPE S 5 4.000 22,5%  

(900 lei) 

4.900 490 1.470 6.860 

5. STOIAN  

Sebastian-Manuel 

Inspector I 

asistent 
FPE S 2 2.900 12,5% 

(363 lei) 

3.263 - - 3.263 

6. VELEȘCU 

Marioara 

Referent III 

principal 
FPE M 5 2.330 22,5%  

(524 lei) 

2.854 - - 2.854 

 

 

II. COMPARTIMENTUL  AGRICOL și PROTECŢIA MEDIULUI 
Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele 

titularului postului 

Denumirea 

funcţiei 

Structura 

funcţiei 

Nivel 

studii 

Gradația 

0 - 5 

Salar 

de 

bază 

Cotă procentuală 

gradație vechime 

0-22,5% 

Noul salar 

de bază 

Spor 

CFP 

10% 

Majorare 

proiecte 

F.E.30% 

Total 

venit 

lunar 

7. LUNGU 

Silvia-Angelica 

Inspector I 

principal 
FPE S 5 3.070 22,5%  

(691 lei) 

3.761 - - 3.761 

8. SCHREIER 

Marioara 

Inspector I 

asistent 
FPE S 5 2.450 22,5%  

(551 lei) 

3.001 - - 3.001 

 

 

III. COMPARTIMENTUL  ACHIZIȚII PUBLICE ȘI TRANSPORT PUBLIC 
Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele 

titularului postului 

Denumirea 

funcţiei 

Structura 

funcţiei 

Nivel 

studii 

Gradația 

0 - 5 

Salar 

de 

bază 

Cotă procentuală 

gradație vechime 

0-22,5% 

Noul salar 

de bază 

Spor 

CFP 

10% 

Majorare 

proiecte 

F.E.30% 

Total 

venit 

lunar 

9. DADA  

Stefania-Aurelia 

Inspector I 

superior 
FPE S 3 4.400 17,5%  

(770 lei) 

5.170 517 1.551 7.238 

 

 

IV. COMPARTIMENTUL  SOLUȚIONARE PETIȚII 
Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele 

titularului postului 

Denumirea 

funcţiei 

Structura 

funcţiei 

Nivel 

studii 

Gradația 

0 - 5 

Salar 

de 

bază 

Cotă procentuală 

gradație vechime 

0-22,5% 

Noul salar 

de bază 

Spor 

CFP 

10% 

Majorare 

proiecte 

F.E.30% 

Total 

venit 

lunar 

10. SELEJAN 

Lucia 

Inspector I 

principal 
FPE S 5 3.070 22,5%  

(691 lei) 

3.761 - - 3.761 
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V. COMPARTIMENTUL  ADMINISTRATIV 
Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele 

titularului postului 

Denumirea 

funcţiei 

Structura 

funcţiei 

Nivel 

studii 

Gradația 

0 - 5 

Salar 

de 

bază 

Cotă procentuală 

gradație vechime 

0-22,5% 

Noul salar 

de bază 

Spor 

CFP 

10% 

Majorare 

proiecte 

F.E.30% 

Total 

venit 

lunar 

11. IUHASZ  

Daniel 

Magaziner I FCE M 3 1.900 17,5%  

(332 lei) 

2.232 - - 2.232 

12. BERCEA 

Cristian 

Muncitor 

necalificat 
FCE G 4 1.900 20%  

(380 lei) 

2.280 - - 2.280 

13. MAN  

Stefania-Daniela 

Îngrijitor FCE G 0 1.900 - 1.900 - - 1.900 

14. VACANT Șofer FCE G 0 1.900 - 1.900 - - 1.900 

 
 

VI. COMPARTIMENTUL  ASISTENŢĂ SOCIALĂ 
Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele 

titularului postului 

Denumirea 

funcţiei 

Structura 

funcţiei 

Nivel 

studii 

Gradația 

0 - 5 

Salar 

de 

bază 

Cotă procentuală 

gradație vechime 

0-22,5% 

Noul salar 

de bază 

Spor 

CFP 

10% 

Majorare 

proiecte 

F.E.30% 

Total 

venit 

lunar 

15. FLUTURE 

Laura Loredana – numire 

pe perioadă 

nedeterminată   
(suspendare raport de serviciu 

începând cu data de 12.06.2017 

– concediu pentru creștere copil 

până la vârsta de 2 ani) 

Referent 

III asistent 
FPE M 2 2.380 12,5% 

(298 lei) 

2.678 - - 2.678 

NEDIN Vasile-Petru 

numire pe perioadă 

determinată    
(până la revenirea pe post a 

titularului postului – doamna 

Fluture Laura-Loredana) 

Referent 

III asistent 
FPE M 1 2.380 7,5% 

(179 lei) 

2.559 - - 2.559 

 

 

VII. COMPARTIMENTUL  CULTURĂ şi Bibliotecă Comunală 
Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele 

titularului postului 

Denumirea  

funcţiei 

Structura 

funcţiei 

Nivel 

studii 

Gradația 

0 - 5 

Salar 

de 

bază 

Cotă procentuală 

gradație vechime 

0-22,5% 

Noul salar  

de bază 

Spor 

CFP 

10% 

Majorare 

proiecte 

F.E.30% 

Total 

venit 

lunar 

16. FANU 

Mărioara-Anișoara 

Referent II FCE M 3 2.120 20% 

(424 lei) 

2.544 - - 2.544 
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VIII. COMPARTIMENTUL  DEZVOLTARE ECONOMICĂ ȘI SOCIALĂ 
Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele 

titularului postului 

Denumirea  

funcţiei 

Structura 

funcţiei 

Nivel 

studii 

Gradația 

0 - 5 

Salar 

de 

bază 

Cotă procentuală 

gradație vechime 

0-22,5% 

Noul salar  

de bază 

Spor 

CFP 

10% 

Majorare 

proiecte 

F.E.30% 

Total 

venit 

lunar 

17. BOGDAN  

Viorel-George 

Referent II FCE M 5 2.115 22,5% 

(476 lei) 

2.591 - - 2.591 

 

 

 

IX. COMPARTIMENTUL  URBANISM ȘI AMENAJARE TERITORIALĂ 
Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele 

titularului postului 

Denumirea  

funcţiei 

Structura 

funcţiei 

Nivel 

studii 

Gradația 

0 - 5 

Salar 

de 

bază 

Cotă procentuală 

gradație vechime 

0-22,5% 

Noul salar  

de bază 

Spor 

CFP 

10% 

Majorare 

proiecte 

F.E.30% 

Total 

venit 

lunar 

18. VACANT Inspector I 

asistent 
FPE S - 2.450 - 2.450 - - 2.450 

 

 

 

X. SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ (S.V.S.U.) PESAC   
Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele 

titularului postului 

Denumirea  

funcţiei 

Structura 

funcţiei 

Nivel 

studii 

Gradația 

0 - 5 

Salar 

de 

bază 

Cotă procentuală 

gradație vechime 

0-22,5% 

Noul salar  

de bază 

Spor 

CFP 

10% 

Majorare 

proiecte 

F.E.30% 

Total 

venit 

lunar 

19. VACANT Șef S.V.S.U. FCE M - 2.380 - 2.380 - - 2.380 

 

 
 

XI. CONSILIER PERSONAL  
Nr. 

crt. 

 

Numele şi prenumele titularului 

postului 

Denumirea 

funcţiei 

Structura 

funcţiei 

Nivel 

studii 

Gradația 

0 - 5 

Salar de 

bază 

Noul salar 

de bază 

Total 

venit 

lunar 

20. MILOȘ 

Liviu 
Consilier personal al primarului

 
FCE M 5 3.250 3.250 3.250 
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SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR 

 
 

Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele 

titularului postului 

Denumirea 

funcţiei 

Structura 

funcţiei 

Nivel 

studii 

Gradația 

0 - 5 

Salar 

de 

bază 

Cotă procentuală 

gradație vechime 

0-22,5% 

Noul salar 

de bază 

Spor 

CFP 

10% 

Majorare 

proiecte 

F.E.30% 

Total 

venit 

lunar 

        

 

 COMPARTIMENTUL EVIDENȚA PERSOANELOR 

1. SICOE 

Anișoara-Nicoleta 

(fostă LEZEU) 

– numire pe 

perioadă 

nedeterminată   
(suspendare raport de 

serviciu începând cu 

data de 08.08.2018 – 

concediu pentru creștere 

copil până la vârsta de 2 

ani) 
 

Inspector I 

principal 

 

FPE S 3 3.070 17,5% 

(537 lei) 

3.607 - - 3.607 

2. MLADENOV 

Gabriela 

Inspector I 

debutant 
FPE S 0 2.450 - 2.450 - - 2.450 

     

 

   COMPARTIMENTUL STARE CIVILĂ 

3. MILOȘ 

Monica 

Inspector I 

principal 
(Coordonator 

serviciu) 

FPE S 3 3.070 17,5% 

(537 lei) 

3.607 - - 3.607 

 

 
RECAPITULAŢIE NUMĂR POSTURI: 23 (20 Primăria Pesac + 3 SPCLEP Pesac) 

          - Funcţii de demnitate publică: 2 

          - Funcţii publice de conducere: 1 

          - Funcţii publice de execuţie: 12 

          - Funcţii contractuale de execuţie: 8   
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 PRIMAR,                  INSPECTOR I PRINCIPAL,                                     SECRETAR, 

         TOMA CORNEL                   TRIFA LILIANA-NICOLETA                            DUMITRAŞ ANGELICA                                                                              



 

D I S P O Z I Ţ I A 

 
Privind acordarea alocaţiei pentru susţinerea familiei doamnei Vichente Cosmina-Iuliana 

 

 

 

           Primarul  Comunei Pesac, Judeţul Timiş; 

            Având în vedere următoarele: 

 - cererea-declaraţie pe propria răspundere înregistrată la Primăria Comunei Pesac sub 

nr.4519/10.12.2018 depusă de către doamna Vichente Cosmina-Iuliana, domiciliată în Comuna Pesac, 

nr.547, Judeţul Timiş; 

 - ancheta socială întocmită de către domnul Nedin Vasile-Petru, referent III asistent-lucrător 

social și înregistrată la Primăria Comunei Pesac sub nr. 4520/10.12.2018; 

 - referatul întocmit de către domnul Nedin Vasile-Petru, referent III asistent-lucrător social și 

înregistrat la Primăria Comunei Pesac sub nr. 4521/10.12.2018; 

- prevederile art.1, art.2, art.5, art.9-18 din Legea nr.277/2010 privind alocaţia pentru 

susţinerea familiei, republicată (r1), cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul art.63 şi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată (r1), cu modificările şi completările ulterioare; 
 

 

D    I    S    P   U   N   E  : 
 

 

Art.1. Se aprobă acordarea dreptului la alocaţia pentru susţinerea familiei doamnei Vichente 

Cosmina-Iuliana, domiciliată în Comuna Pesac, nr.547, Judeţul Timiş, având CNP 2900720352298. 

          Art.2. Se stabileşte dreptul de alocaţie pentru susţinerea familiei în cuantum de 82 lei/lună, 

începând cu data de 01.01.2019. 

           Art.3. Plata dreptului prevăzut la art.2 se va face în contul nr. RO59CECEC001946368387011 

deschis la CEC Bank, de către Agenţia Judeţeană  pentru Plăți și Inspecție Socială Timiş.  

Art.4 Cu îndeplinirea prezentei dispoziţii se încredințează domnul Nedin Vasile-Petru, referent 

III asistent-lucrător social în cadrul Primăriei Comunei Pesac. 

Art.5.   Prezenta dispoziţie se comunică: 

- Instituţiei Prefectului - Judeţului Timiş – Serviciul controlul legalității, aplicării actelor cu 

caracter reparatoriu și contencios administrativ; 

- Agenţiei Judeţene pentru Plăți și Inspecție Socială Timiş; 

- Compartimentului Asistenţă socială din cadrul Primăriei Comunei Pesac; 

- Reprezentantului legal al alocaţiei pentru susținerea familiei. 

 

             PRIMAR,                                               AVIZAT 

         TOMA CORNEL                                                             Secretar comună,                   

                                                                                               DUMITRAŞ ANGELICA 

 

 

Nr. 143 din 10.12.2018 

 

R O M Â N I A  

PRIMĂRIA COMUNEI  PESAC 

Judeţul Timiş, 307316, Pesac, nr.360,  ap.nr.1, CIF: 23062754 

Telefon/Fax: 0256-382888;  e-mail: primariapesac@yahoo.com, www.primariapesac.ro 

 

 

 



R  O  M  Â  N  I  A 

J  U  D  E  Ţ  U  L     T   I   M  I  Ş 

  PRIMĂRIA  COMUNEI  PESAC 

Pesac, nr.360, ap. nr.1, Judeţul Timiş Tel./Fax: 0256-382888; e-mail: primariapesac@yahoo.com, www.primariapesac.ro 

Nr. înregistrare :4521/10.12.2018 

 

 

 

R E F E R A T 

 
 
 

Subsemnatul Nedin Vasile-Petru, în calitate de referent III asistent - lucrător social în 

cadrul Primăriei Comunei Pesac, prin prezenta, în conformitate cu prevederile 

art.1,art.2,art.5,art.10 - 18 din Legea nr.277/24.12.2010 privind alocaţia pentru sustinerea 

familiei, propun ACORDAREA alocaţiei pentru sustinerea familiei, începând cu luna 

IANUARIE a anului 2019, a unui număr de 1 dosar după cum urmează: 

 

 
Nr. 

crt. 

Numele si prenumele 

beneficiarului al ASF 

CNP Adresa Nr.dosar al 

ASF 

 

Suma 

-lei- 

1. VICHENTE  
COSMINA-IULIANA 

2900720352298 Pesac  
nr.547 

8/10.12.2018 82 

 

 

REFERENT III ASISTENT – lucrător social  

NEDIN VASILE-PETRU 

 

 



 

D I S P O Z I Ţ I A 

 
Privind acordarea alocaţiei pentru susţinerea familiei domnului Miucin Sergiu-Petre 

 

 

 

           Primarul  Comunei Pesac, Judeţul Timiş; 

            Având în vedere următoarele: 

 - cererea-declaraţie pe propria răspundere înregistrată la Primăria Comunei Pesac sub nr.   

4629/13.12.2018 depusă de către domnul Miucin Sergiu-Petre, domiciliat în Comuna Pesac, nr.774, 

Judeţul Timiş; 

 - ancheta socială înregistrată la Primăria Comunei Pesac sub nr. 4630/13.12.2018 și referatul 

înregistrat la Primăria Comunei Pesac sub nr. 4631/13.12.2018, documente întocmite de către domnul 

Nedin Vasile-Petru, referent III asistent-lucrător social în cadrul Primăriei Comunei Pesac; 

- prevederile art.1, art.2, art.5, art.9-18 din Legea nr.277/2010 privind alocaţia pentru 

susţinerea familiei, republicată (r1), cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul art.63 şi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată (r1), cu modificările şi completările ulterioare; 
 

 

D    I    S    P   U   N   E  : 
 

 

Art.1. Se aprobă acordarea dreptului la alocaţia pentru susţinerea familiei domnului Miucin 

Sergiu-Petre, domiciliat în Comuna Pesac, nr.774, Judeţul Timiş, având 1890826350097. 

          Art.2. Se stabileşte dreptul de alocaţie pentru susţinerea familiei în cuantum de 225 lei/lună, 

începând cu data de 01.01.2019. 

           Art.3. Plata dreptului prevăzut la art.2 se va face în contul nr. RO08CECEC001946341907511 

deschis la Cec Bank, de către Agenţia Judeţeană  pentru Plăți și Inspecție Socială Timiş.  

Art.4 Cu îndeplinirea prezentei dispoziţii se încredințează domnul Nedin Vasile-Petru, referent 

III asistent-lucrător social în cadrul Primăriei Comunei Pesac. 

Art.5.   Prezenta dispoziţie se comunică: 

- Instituţiei Prefectului - Judeţului Timiş – Serviciul controlul legalității, aplicării actelor cu 

caracter reparatoriu și contencios administrativ; 

- Agenţiei Judeţene pentru Plăți și Inspecție Socială Timiş; 

- Compartimentului Asistenţă socială din cadrul Primăriei Comunei Pesac; 

- Reprezentantului legal al alocaţiei pentru susținerea familiei. 

 

             PRIMAR,                                              AVIZAT, 

         TOMA CORNEL                                                             Secretar comună,                   

                                                                                               DUMITRAŞ ANGELICA 

 

 

Nr. 144 din 14.12.2018 

 

R O M Â N I A  

PRIMĂRIA COMUNEI  PESAC 

Judeţul Timiş, 307316, Pesac, nr.360,  ap.nr.1, CIF: 23062754 

Telefon/Fax: 0256-382888;  e-mail: primariapesac@yahoo.com, www.primariapesac.ro 

 

 

 



R  O  M  Â  N  I  A 

J  U  D  E  Ţ  U  L     T   I   M  I  Ş 

  PRIMĂRIA  COMUNEI  PESAC 

Pesac, nr.360, ap. nr.1, Judeţul Timiş Tel./Fax: 0256-382888; e-mail: primariapesac@yahoo.com, www.primariapesac.ro 

Nr. înregistrare : 4631/13.12.2018 

 

 

 

R E F E R A T 

 
 
 

Subsemnatul Nedin Vasile-Petru, în calitate de referent III asistent - lucrător social în 

cadrul Primăriei Comunei Pesac, prin prezenta, în conformitate cu prevederile 

art.1,art.2,art.5,art.10-18 din Legea nr.277/24.12.2010 privind alocaţia pentru sustinerea 

familiei, propun ACORDAREA alocaţiei pentru sustinerea familiei, începând cu luna 

IANUARIE a anului 2019, a unui număr de 1 dosar după cum urmează: 

 

 
Nr. 

crt. 

Numele si prenumele 

beneficiarului al ASF 

CNP Adresa Nr.dosar al 

ASF 

 

Suma 

-lei- 

1. MIUCIN  
SERGIU-PETRE 

1890826350097 Pesac  
nr.774 

9/13.12.2018 225 

 

 

REFERENT III ASISTENT – lucrător social  

NEDIN VASILE-PETRU 

 

 



 

  

 

 

 

D I S P O Z I Ţ I A 
 

privind convocarea de îndată a Consiliului Local al Comunei Pesac în şedinţă extraordinară  

la data de 14.12.2018 

 

 

 

 

              Primarul Comunei Pesac, Judeţul Timiş; 

              În conformitate cu art.39 alin.4 şi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată (r1), cu modificările şi completările ulterioare, 

 

 

 

D   I   S   P   U   N   E  : 

 
 

   Art.1. Se convoacă Consiliul Local al Comunei Pesac în şedinţă extraordinară la data de 

14.12.2018, orele 14
00

, la sediul Primăriei Comunei Pesac, în sala de şedinţe. 

   

Art.2. Prezenta dispoziţie va fi adusă la cunoştinţă publică şi celor interesaţi prin grija 

secretarului Comunei Pesac, doamna Dumitraş Angelica. 

 

             Art.3. Prezenta dispoziţie se comunică: 

- Instituţiei Prefectului-Judeţul Timiş – Serviciul controlul legalității, aplicării 

actelor cu caracter reparatoriu și contencios administrativ; 

- Consiliului Local al Comunei Pesac; 

- Prin afişaj, atenţiei publice.              

 

 

 

                     PRIMAR,                                                                                     AVIZAT 

              TOMA CORNEL                                                                         Secretar Comună,   

                                                                                           DUMITRAŞ ANGELICA  
 

 

 

 

 

 

Nr. 145 din 14.12.2018 

 

 R O M Â N I A  

PRIMĂRIA COMUNEI  PESAC 

Judeţul Timiş, 307316, Pesac, nr.360,  ap.nr.1, CIF: 23062754 

Telefon/Fax: 0256-382888;  e-mail: primariapesac@yahoo.com, www.primariapesac.ro 

 

 

 



 

 

 

 

D I S P O Z I Ţ I A 
 

privind convocarea Consiliului Local al Comunei Pesac în şedinţă ordinară  

la data de 20.12.2018 

 

 

 

 

              Primarul Comunei Pesac, Judeţul Timiş; 

              În conformitate cu art.39 alin.1 şi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind  

administraţia publică locală, republicată (r1), cu modificările şi completările ulterioare, 
 

 

D   I   S   P   U   N   E  : 

 
 

Art.1. Se convoacă Consiliul Local al Comunei Pesac în şedinţă ordinară la data de 20 

decembrie 2018, orele 16
30

, la sediul Primăriei Comunei Pesac, în sala de şedinţe. 

 

Art.2. Prezenta dispoziţie va fi adusă la cunoştinţă publică şi celor interesaţi prin grija 

secretarului Comunei Pesac, doamna Dumitraş Angelica. 

 

         Art.3. Prezenta dispoziţie se comunică: 

- Instituţiei Prefectului-Judeţul Timiş – Serviciul controlul legalității, aplicării 

actelor cu caracter reparatoriu și contencios administrativ; 

- Consiliului Local al Comunei Pesac; 

- La dosarul ședinței Consiliului Local Pesac; 

- Prin afişaj, atenţiei publice.                  

 

 

 

                  PRIMAR,                                                                            AVIZAT 

           TOMA CORNEL                                                                Secretar Comună,   

                                                                              DUMITRAŞ ANGELICA  

 

 

 

 

 

Nr.146 din 14.12.2018 

 R O M Â N I A  

PRIMĂRIA COMUNEI  PESAC 

Judeţul Timiş, 307316, Pesac, nr.360,  ap.nr.1, CIF: 23062754 

Telefon/Fax: 0256-382888;  e-mail: primariapesac@yahoo.com, www.primariapesac.ro 

 

 

 



 

D I S P O Z I Ţ I A 
 

Privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri în 

perioada sezonului rece Decembrie 2018 - Martie 2019, pentru familiile și persoanele singure  

altele decât cele beneficiare de ajutor social 

 

 

         Primarul  Comunei Pesac, Judeţul Timiş; 

  Având în vedere  următoarele: 

- cererile şi declaraţiile pe propria răspundere înregistrate la Primăria Comunei Pesac în vederea 

acordării ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri în perioada 

sezonului rece decembrie 2018 – martie 2019 pentru familiile şi persoanele singure, altele decât cele 

beneficiare de ajutor social stabilit în condiţiile Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 - referatul nr.4771/17.12.2018  întocmit de domnul Nedin Vasile-Petru, în calitate de referent III 

asistent -  lucrător social în cadrul Primăriei Comunei Pesac; 

             - prevederile art.6-25 din O.U.G. nr.70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada 

sezonului rece, cu modificările şi completările ulterioare;          

     - prevederile art.1-9 și art.23-25 din Anexa la H.G. nr.920/2011 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr.70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada 

sezonului rece, cu modificările şi completările ulterioare;          

           În temeiul art.63 şi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată (r1), cu modificările şi completările ulterioare; 
 

D     I     S     P     U     N     E  : 
 

Art.1. Se aprobă acordarea ajutorului lunar pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni şi 

combustibili petrolieri, în perioada sezonului rece decembrie 2018 – martie 2019, persoanelor cuprinse în 

Anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta dispoziţie, fiind totodată specificat şi cuantumul 

ajutorului lunar acordat persoanelor care au calitate de titulari ai ajutorului. 

Art.2. Plata se va efectua până la data de 25 ianuarie 2019 în urma transmiterii sumelor de către 

Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Timiș. 

Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se desemnează domnul Nedin Vasile-Petru, 

referent III asistent – lucrător social şi doamna Trifa Liliana-Nicoleta, inspector I principal-contabil. 

Art.4. Prezenta dispoziţie poate fi contestată în termen de 30 de zile de la comunicare la primarul 

unităţii administrativ-teritoriale. 

Art.5. În cazul în care o persoană este nemulţumită de soluţionarea contestaţiei, dispoziţia poate fi 

atacată la Tribunalul Timiş, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr.554/2004. 

Art.6. Prezenta dispoziție se comunică: 

- Instituţiei Prefectului-Judeţul Timiş – Serviciul controlul legalității, aplicării actelor cu caracter 

reparatoriu și contencios administrativ; 

- Domnului Nedin Vasile-Petru, în calitate de referent III asistent–lucrător social; 

- Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Timiș; 

- Doamnei Trifa Liliana-Nicoleta, inspector I principal–contabil; 

- Beneficiarilor ajutorului lunar pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni şi combustibili 

petrolieri menționați la art.1. 
 

          PRIMAR,                                                                                 AVIZAT  

    TOMA CORNEL                                                                     Secretar  comună, 

                                                                                               DUMITRAȘ ANGELICA 
 

Nr.147 din 17.12.2018 

 R O M Â N I A  

PRIMĂRIA COMUNEI  PESAC 

Judeţul Timiş, 307316, Pesac, nr.360,  ap.nr.1, CIF: 23062754 

Telefon/Fax: 0256-382888;  e-mail: primariapesac@yahoo.com, www.primariapesac.ro 

 

 

 



Anexa nr.1 

 

 

 

 

La Dispoziția nr. 147 / 17.12.2018 emisă de Primarul Comunei Pesac 

 
 

 
 

Nr 

crt. 

Titular CNP Adresa Nr. 

membrii 

în familie 

Venit 

lunar/ 

membru 

familie 

Cuantum 

lunar 

Cuantum 

pentru 

perioada  
 

01.12.2018- 

31.03.2019 
 

 

1 

 

BUTA TITIANA 

 

2910210352305 

 

Pesac, nr.768 

 

4 

 

291 

 

39 

 

156 

 

 

TOTAL 

 

39 

 

156 

 
 

                              
 

 

 

                      PRIMAR,                                             REFERENT III ASISTENT – lucrător social, 

                     TOMA CORNEL                                                           NEDIN VASILE-PETRU 



 

R  O  M  Â  N  I  A 

J  U  D  E  Ţ  U  L     T   I   M  I  Ş 

  PRIMĂRIA  COMUNEI  PESAC 

Pesac, nr.360, ap. nr.1, Judeţul Timiş Tel./Fax: 0256-382888; e-mail: primariapesac@yahoo.com, www.primariapesac  

Nr. înregistrare : 4771/17.12.2018 

 

 

R  E  F  E  R  A  T 

 
 

 Subsemnatul Nedin Vasile-Petru, în calitate de referent III asistent – lucrător social în cadrul Primăriei Comunei Pesac, în urma 

verificărilor efectuate cu privire la cererile și declarațiile pe propria răspundere depuse pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea 

locuinței cu lemne, cărbuni și combustibili petrolieri pentru familiile și persoanele singure, altele decât cele beneficiare de ajutor social, 

stabilit în condițiile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, având în vedere că sunt îndeplinite condițiile prevăzute de actele 

normative în vigoare, propun acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni și combustibili petrolieri pentru perioada 

sezonului rece luna Decembrie 2018 – Martie 2019, pentru un număr de 1 titular de cerere, după cum urmează: 

 
 

Nr 

crt

. 

Titular CNP Adresa Nr. 

Membrii 

în familie 

Venit 

lunar/ 

membru 

familie 

Cuantum 

lunar 

Cuantum 

pentru 

perioada  

 

01.12.2018 

- 

31.03.2019 

31.03.2014 

1 BUTA TITIANA 2910210352305 PESAC 768 4 291 39 156 

 

TOTAL 39 156 
 

                              
                      PRIMAR,                                            REFERENT III ASISTENT –lucrător social, 

                     TOMA CORNEL                                                       NEDIN VASILE-PETRU 



 

 

D I S P O Z I Ţ I A 

privind încetarea raportului de serviciu al domnului NEDIN VASILE-PETRU, funcţionar public de 

execuţie referent, clasa III, grad profesional asistent în cadrul Primăriei Comunei Pesac 

  

 
         Primarul Comunei Pesac, Judeţul Timiş; 

Având în vedere următoarele: 

- cererea domnului Nedin Vasile-Petru încadrat în funcţia publică de referent, clasa III, grad 

profesional asistent (lucrător social) în cadrul Primăriei Comunei Pesac, pe perioadă determinată (până la 

revenirea titularului pe post) cerere înregistrată la Primăria Comunei Pesac sub nr.4665/14.12.2018 prin 

care solicită a se lua act de demisia sa începând din această funcție publică cu data de 01.01.2019, cerere 

aprobată de către Primarul Comunei Pesac; 

- prevederile Dispoziţiei Primarului Comunei Pesac nr.138/11.10.2017 privind numirea în funcţia 

publică de execuție de referent III asistent (lucrător social) la Primăria Comunei Pesac, pe perioadă 

determinată, a domnului Nedin Vasile-Petru; 

           - prevederile art.97 lit.e din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată 

(r2), cu modificările şi completările ulterioare; 

          În temeiul art.63 alin.5 lit.e şi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică 

locală, republicată (r1), cu modificările şi completările ulterioare; 
 

 

D  I  S  P  U  N  E  : 
 

 

        Art.1. (1) Începând cu data de 01.01.2019, încetează raportul de serviciu al domnului Nedin 

Vasile-Petru, funcţionar public de execuţie de referent, clasa III, gradul profesional asistent, (lucrător 

social) în cadrul Compartimentului Asistență socială al Primăriei Comunei Pesac, prin demisie.  

        Art.2. Cu îndeplinirea prezentei dispoziţii se încredințează doamna Dumitraș Angelica – 

secretarul Comunei Pesac care este și persoana responsabilă cu aplicaţia REVISAL, precum şi doamna 

Trifa Liliana-Nicoleta, inspector I principal–contabil în cadrul Primăriei Comunei Pesac.  

       Art.4.  Prezenta dispoziţie se comunică: 

- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş – Serviciul controlul legalității, aplicării actelor cu 

caracter reparatoriu și contencios administrativ; 

- Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici Bucureşti; 

- Domnului Nedin Vasile-Petru; 

- Doamnei Dumitraș Angelica, responsabil aplicaţie REVISAL; 

- Doamnei Trifa Liliana-Nicoleta, inspector I principal–contabil în cadrul primăriei; 

- La dosarul profesional al celui în cauză. 

 

                    PRIMAR,                   AVIZAT  

                TOMA CORNEL                                                           Secretar Comună,  

                                                                                                   DUMITRAŞ   ANGELICA 

 

 

Nr. 148  din 17.12.2018 

 R O M Â N I A  

PRIMĂRIA COMUNEI  PESAC 

Judeţul Timiş, 307316, Pesac, nr.360,  ap.nr.1, CIF: 23062754 

Telefon/Fax: 0256-382888;  e-mail: primariapesac@yahoo.com, www.primariapesac.ro 

 

 

 



1 

 

 

D I S P O Z I Ţ I A 
 

Privind stabilirea unor măsuri de control pentru implementarea şi dezvoltarea sistemului de control 

intern managerial la nivelul Primăriei Comunei Pesac și al SPCLEP Pesac 

 

 

 

         Primarul Comunei Pesac, Judeţul Timiş; 

         Luând în considerare următoarele: 

- prevederile Dispoziției Primarului Comunei Pesac nr.22/19.02.2018 privind stabilirea unor 

măsuri de control pentru implementarea şi dezvoltarea sistemului de control intern managerial la nivelul 

Primăriei Comunei Pesac și al SPCLEP Pesac; 

- prevederile Dispoziției Primarului Comunei Pesac nr.148/19.02.2018 privind încetarea raportului 

de serviciu al domnului Nedin Vasile-Petru, funcţionar public de execuţie referent, clasa III, grad 

profesional asistent în cadrul Primăriei Comunei Pesac; 

- prevederile Dispoziției Primarului Comunei Pesac nr.80/02.08.2018 privind suspendarea 

raportului de serviciu al doamnei Sicoe (fostă Lezeu) Anișoara-Nicoleta, având funcţia de inspector I 

principal în cadrul S.P.C.L.E.P. Pesac; 

- prevederile Manualului Sistemului de Control Intern Managerial înregistrat la Primăria Comunei 

pesac sub nr.1920/18.05.2018; 

- prevederile art.1, art.3-5 din O.G. nr.119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar 

preventiv, republicată (r1), cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Ordinului Administrație Publică nr.600/2018 pentru aprobarea Codului controlului 

intern managerial al entităţilor publice; 

- prevederile art.65 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 

actelor normative, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art.63 şi art.68 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată (r1), cu modificările şi completările ulterioare, 
 

 

D  I  S  P  U  N  E  : 
 

 

Art.1. (1) Se constituie Comisia pentru monitorizarea, coordonarea şi îndrumarea metodologică 

a implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial la nivelul Primăriei Comunei Pesac 

și al SPCLEP Pesac, în componenţa prevăzută în Anexa nr.1.  

             (2) Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Comisiei pentru monitorizarea, 

coordonarea şi îndrumarea metodologică a implementării şi dezvoltării sistemului de control intern 

managerial la nivelul Primăriei Comunei Pesac și al SPCLEP Pesac, cuprins în Anexa nr.2. 

 

Art.2. (1) Se constituie Echipa de Gestionare a Riscurilor la nivelul Primăriei Comunei Pesac și 

al SPCLEP Pesac în componenţa prevăzută în Anexa nr.3. 

             (2) Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Echipei de Gestionare a 

Riscurilor la nivelul Primăriei Comunei Pesac și al SPCLEP Pesac, cuprins în Anexa nr.4. 

 R O M Â N I A  

PRIMĂRIA COMUNEI  PESAC 

Judeţul Timiş, 307316, Pesac, nr.360,  ap.nr.1, CIF: 23062754 

Telefon/Fax: 0256-382888;  e-mail: primariapesac@yahoo.com, www.primariapesac.ro 
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 Art.3.  Anexele 1-4 fac parte integrantă din prezenta dispoziţie. 

 

Art.4. Cu data intrării în vigoare a prezentei dispoziţii se abrogă Dispoziţia Primarului Comunei 

Pesac nr.22/2018, precum și orice alte prevederi contrare.  

 

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziţii se încredinţează persoanele 

nominalizate în Anexele nr.1 și nr.3, precum şi personalul compartimentelor din cadrul Primăriei 

Comunei Pesac și al SPCLEP Pesac. 

 

          Art.6.  Prezenta dispoziţie se comunică: 

- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş – Serviciul controlul legalității, aplicării actelor cu 

caracter reparatoriu și contencios administrativ; 

- Compartimentelor din cadrul Primăriei Comunei Pesac și al S.P.C.L.E.P. Pesac; 

- Persoanelor nominalizate în Anexele nr.1 și nr.3 din prezenta dispoziție; 

- La dosarul mprofesional al celor în cauză. 

 

 
     

               PRIMAR,                       AVIZAT  

              TOMA CORNEL                                                                       Secretar Comună,  

                                                                                                    DUMITRAŞ ANGELICA  
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ROMÂNIA            ANEXA NR.1 

JUDEŢUL TIMIȘ         la Dispoziţia nr.149/17.12.2018 

COMUNA PESAC        

        

      

    

 

 

 

COMPONENŢA 

 
Comisiei pentru monitorizarea, coordonarea şi îndrumarea metodologică a implementării şi 

dezvoltării sistemului de control intern managerial  

la nivelul Primăriei Comunei Pesac și al S.P.C.L.E.P. Pesac 

 

 

 

Preşedinte:  

 

1. DUMITRAȘ ANGELICA secretar al Comunei Pesac 

Membrii:    

 

1. TRIFA LILIANA-NICOLETA Inspector I principal-contabil Primăria Comunei Pesac 

 

2. MILOȘ MONICA  Inspector I principal-stare civilă S.P.C.L.E.P. Pesac 

 

Secretar: 

 

1. SELEJAN LUCIA    Inspector I principal-soluționare petiții Primăria Comunei Pesac 

 

Membru supleant: 
 

1. SCHREIER MARIOARA Inspector I asistent-protecția mediului Primăria Comunei Pesac 

 

 

 

 

      PRIMAR,                            SECRETAR COMUNĂ, 

TOMA CORNEL     DUMITRAȘ ANGELICA  
 



ROMÂNIA           ANEXA NR.2 

JUDEŢUL TIMIȘ         la Dispoziţia nr.149/17.12.2018 

COMUNA PESAC        

        

 
         

REGULAMENTUL 

 

de organizare şi funcţionare al Comisiei pentru monitorizarea, coordonarea şi îndrumarea 

metodologică a implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial la nivelul 

Primăriei Comunei Pesac și al S.P.C.L.E.P. Pesac 

 

 

 

Art.1. (1) La nivelul Primăriei Comunei Pesac și al S.P.C.L.E.P. Pesac se constituie și funcţionează 

Comisia pentru monitorizarea, coordonarea şi îndrumarea metodologică a implementării şi 

dezvoltării sistemului de control intern managerial, denumită în continuare Comisia. 

(2) Comisia are în componenţa sa personal cu funcții de conducere, precum și personal cu 

funcții de execuție din cadrul Primăriei Comunei Pesac și al S.P.C.L.E.P. Pesac. 

(3) Comisia asigură condiţiile necesare implementării şi dezvoltării sistemului de control 

intern managerial în cadrul Primăriei Comunei Pesac și al S.P.C.L.E.P. Pesac, astfel încât să asigure 

realizarea următoarelor trei categorii de obiective permanente: 

a) Eficacitatea şi eficienţa funcţionării; 

b) Fiabilitatea informaţiilor interne şi externe; 

c) conformitatea cu legile, regulamentele şi politicile interne. 

 

Art.2. Comisia are următoarele atribuţii:  

a) coordonează procesul de actualizare a obiectivelor şi a activităţilor la care se 

ataşează indicatori de performanţă sau de rezultat pentru evaluarea acestora; 

b) analizează şi prioritizează riscurile semnificative, care pot afecta atingerea 

obiectivelor generale ale funcţionării entităţii, prin stabilirea limitelor de toleranţă la 

risc, anual, le înaintează spre aprobare către conducerea entităţii și apoi le transmite 

tuturor compartimentelor pentru aplicare, fiind obligatorii; 

c) coordonează elaborarea procedurilor formalizate, în vederea îndeplinirii în condiţii 

de regularitate, eficacitate, economicitate şi eficienţă a obiectivelor entităţii; 

d) analizează şi avizează procedurile formalizate şi le transmite spre aprobare 

conducătorului entităţii; 

e) stabilește codificarea procedurilor de sistem/operaţionale potrivit Listei codurilor de 

identificare ale procedurilor de sistem/operaţionale aferente domeniilor de activitate 

din Primăria Comunei Pesac și S.P.C.L.E.P. Pesac;  

f) analizează, în vederea aprobării, informarea privind monitorizarea performanţelor la 

nivelul Primăriei Comunei Pesac și al S.P.C.L.E.P. Pesac, elaborată pe baza 

raportărilor anuale privind monitorizarea performanţelor anuale, de la nivelul 

compartimentelor; 

g) analizează, în vederea aprobării, informarea privind desfăşurarea procesului de 

gestionare a riscurilor, elaborată de Echipa de gestionare a riscurilor, pe baza 

raportărilor anuale, de la nivelul compartimentelor; 

h) elaborează Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial, 

denumit Program de dezvoltare, care cuprinde cel puțin obiectivele, activităţile, 

acţiunile, responsabilităţile, termenele, precum şi alte componente ale măsurilor de 

control, evaluează periodic stadiul implementării Programului și îl actualizează 

anual; 

i) coordonează, monitorizează şi îndrumă metodologic structurile din aparatul de 

specialitate în domeniul controlului intern managerial; 



j) analizează și avizează, după caz, situațiile centralizatoare semestriale/anuale privind 

stadiul implementării sistemului de control intern managerial, în scopul înaintării lor 

spre aprobare de către ordonatorul principal de credite. 

 

Art.3.(1) Şedinţele Comisiei au loc ori de câte ori este necesar, la iniţiativa preşedintelui sau a 

oricărui membru.  

(2) Şedinţele sunt conduse de preşedintele Comisiei.  

(3) În cazul lipsei justificate a unui membru, acesta este înlocuit de drept de către un 

membru supleant.  

(4) La şedinţele Comisiei pot participa şi alţi reprezentanţi din compartimentele Primăriei 

Comunei Pesac și al S.P.C.L.E.P. Pesac a căror prezență este necesară pentru clarificarea și 

soluționarea problemelor discutate. 

(5) Solicitările Comisiei, adresate conducătorilor şi/sau subordonaţilor acestora, în contextul 

prevederilor de la alin (4), reprezintă sarcini de serviciu. 

(6) În funcţie de necesități, Comisia poate funcţiona şi prin sub-grupuri de lucru, organizate 

pe domenii, membrii acestora desemnând prin consens o persoană cu atribuții de coordonator și o 

persoană cu atribuții de secretar. 

 

Art.4. Şedinţele Comisiei se desfasoară după cum urmează: 

a) cvorumul este asigurat prin prezenţa a cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor 

Comisiei/înlocuitorilor de drept; 

b) şedintele se desfasoară în baza convocării şi a ordinii de zi trimise cu cel puțin 2 

(două) zile calendaristice înainte de data şedinţei; 

c) ordinea de zi, însoţită de materialele care sunt propuse pentru 

dezbatere/analiză/aprobare în cadrul şedinţei Comisiei este transmisă membrilor 

Comisiei de către secretarul Comisiei; 

d) la începutul fiecărei şedinţe, preşedintele supune la vot ordinea de zi a acesteia, care se 

aprobă cu votul majorității membrilor prezenţi; 

e) hotărârile Comisiei se iau cu votul majorităţii membrilor prezenţi; 

f) în cazul în care se constată egalitate de voturi, votul preşedintelui Comisiei este 

decisiv; 

g) hotărârile Comisiei au caracter obligatoriu şi sunt consemnate în procesul verbal al 

ședinței, după care sunt preluate în Hotărâri semnate de  preşedintele acesteia;  

h) redactarea hotărârilor Comisiei și transmiterea către membrii acesteia se face de către 

secretarul Comisiei  în termen  de 7 (şapte) zile calendaristice de la data desfăşurării 

şedinţei;  

i) procesul verbal al şedinţei se semnează de către participanți; 

j) punctele aflate pe ordinea de zi şi care nu sunt discutate în şedinţa în care au fost 

propuse pot fi amânate pentru şedinţa următoare. 

 

Art.5.(1) Preşedintele Comisiei are următoarele atribuţii:  

a) convoacă  ori de câte ori este necesar Comisia de pentru monitorizarea, coordonarea şi 

îndrumarea metodologică a implementării şi dezvoltării sistemului de control intern 

managerial și emite ordinea de zi pentru fiecare ședinţă;  

b) conduce şedinţele Comisiei, avizează activitățile specifice din cadrul acesteia şi 

dispune secretarului realizarea de lucrări în limita competenţelor acestuia; 

c) asigură desfăşurarea lucrărilor Comisiei şi ale Secretariatului acesteia în bune condiţii; 

d) aprobă şi asigură transmiterea în termenele stabilite a informărilor/raportărilor 

întocmite în cadrul Comisiei către părţile interesate: Primarului Comunei Pesac, 

S.P.C.L.E.P. Pesac , alte structuri desemnate; 

e) urmăreşte respectarea termenelor stabilite de către Comisie şi decide asupra măsurilor 

ce se impun pentru respectarea lor; 

f) verifică modul de realizare a acţiunilor incluse în Programul de dezvoltare a 

sistemului de control intern managerial al Primăriei Comunei Pesac și al S.P.C.L.E.P. 

Pesac. 



(2) În lipsa justificată a președintelui atribuțiile acestuia sunt îndeplinite de către înlocuitorul 

desemnat prin dispoziție a primarului. 

  

Art.6. Atribuţiile membrilor Comisiei sunt, fără a se limita la acestea, următoarele: 

a) participă la toate ședințele Comisiei; 

b) fac propuneri pentru ordinea de zi  şi le transmit secretarului Comisiei; 

c) elaborează, materiale pe care le prezintă spre dezbatere participanților; 

d) participă la elaborarea şi actualizarea Programului de dezvoltare a sistemului de control intern 

managerial al Primăriei Comunei Pesac și al S.P.C.L.E.P. Pesac și urmăresc realizarea 

obiectivelor și acțiunilor stabilite în acesta; 

e) pun în aplicare măsurile stabilite pentru implementarea şi dezvoltarea continuă a 

sistemului de control intern managerial și propun soluții de eficientizare a activităților de 

control intern managerial;  

f) participă la întocmirea situaţiilor/rapoartelor/informărilor prevăzute de legislația incidentă; 

g) stabilesc procedee, mijloace, acţiuni, mecanisme, proceduri și emit decizii interne ce 

trebuie urmate/aplicate în vederea realizării sarcinilor de serviciu de către 

compartimentele pe care le coordonează, în limita competenţelor şi responsabilităţilor 

specifice, aşa cum decurg din atribuţiile compartimentului respectiv;  

h) analizează stadiul implementării standardelor de control intern managerial; 

i) stabilesc obiectivele şi indicatorii de performanţă ai compartimentelor şi activităţile 

necesare îndeplinirii acestora potrivit responsabilităţilor; 

j) monitorizează activităţile ce se desfăşoară în cadrul compartimentului (evaluează, 

măsoară şi înregistrează rezultatele, le compară cu obiectivele, identifică 

neconformităţile, iniţiază corecţii/acţiuni corective şi preventive etc.);  

k) asigură fluxurile de informații care intră/ies în/din compartimente, între 

compartimente, cu  nivelele  ierarhic superioare de management și cu alte entități 

publice; 

l) informează prompt președintele Comisiei cu privire la rezultatele verificărilor şi altor 

acţiuni derulate în cadrul compartimentului; 

m) asigură elaborarea, verificarea, aprobarea şi transmiterea le termenele stabilite a 

informărilor/rapoartelor referitoare la progresele înregistrate cu privire la dezvoltarea 

sistemului de control intern managerial, în raport cu programul adoptat; 

n) analizează, în cadrul autoevaluării anuale a structurii proprii, stadiul implementării şi 

dezvoltării sistemului propriu de control intern managerial și asigură elaborarea şi 

transmiterea le termenele stabilite a chestionarului de autoevaluare a stadiului de 

implementare a standardelor de control intern managerial; 

 

Art.7. (1) Secretarul Comisiei are următoarele atribuţii:  

a) organizează desfăşurarea şedinţelor Comisiei, întocmește procesele verbale ale 

ședințelor, redactează hotărârile Comisiei sau alte documente specifice și asigură 

comunicarea lor;  

b) întocmeşte, centralizează şi distribuie documentele necesare bunei desfăşurări a 

şedinţelor Comisiei;  

c) asigură colectarea şi centralizarea informaţiilor primite de la compartimentele din 

aparatul de specialitate al Primarului Comunei Pesac și din S.P.C.L.E.P. Pesac ; 

d) centralizează rapoarte/informări/situaţii în baza dispoziţiilor preşedintelui Comisiei;  

e) redactează situaţiile centralizatoare trimestriale/anuale privind stadiul implementării 

sistemului de control intern managerial, analizate şi aprobate de Comisie pe baza 

informaţiilor primite de la compartimente; 

f) gestionează originalele procedurilor de sistem şi procedurilor operaţionale, precum şi 

ale celorlalte documente ale Comisiei;  

g) primeşte, înregistrează în registru proiectele procedurilor de sistem şi operaţionale 

transmise pentru avizare şi le transmite spre avizare membrilor Comisiei;  

h) distribuie procedurile conform listei de difuzare; 



i) centralizează, ţine evidenţa procedurilor de sistem şi operaţionale pe suport de hârtie 

şi în format electronic şi le pune la dispoziţia personalului în reţelele informatice 

locale existente; 

j) pregăteşte documentele de lucru pentru şedinţele comisiei şi asigură demersurile 

pentru rezervarea sălii de şedinţă;  

k) clasează, păstreză şi arhivează în conformitate cu prevederile legale specifice 

arhivării, toată documentaţia aferentă activității Comisiei (hotărâri, registre, procese-

verbale corespondenţă, etc.) 

(2) Documentația aferentă activității Comisiei se arhivează la președintele Comisiei. 

 

Art.8. Personalul din aparatul de specialitate pune în aplicare măsurile stabilite pentru 

implementarea şi dezvoltarea sistemului de control intern managerial. 

 

 

 

      PRIMAR,                            SECRETAR COMUNĂ, 

TOMA CORNEL     DUMITRAȘ ANGELICA  
 

 



ROMÂNIA           ANEXA NR.3 

JUDEŢUL TIMIȘ         la Dispoziţia nr.149/17.12.2018 

COMUNA PESAC    

     

        
 
 
 
  

COMPONENŢA 
Echipei de Gestionare a Riscurilor  

la nivelul Primăriei Comunei Pesac și al S.P.C.L.E.P. Pesac 
 
 
 
 
 
Preşedinte:  

 

1. DADA STEFANIA-AURELIA  Inspector I superior-achiziții publice Primăria Comunei Pesac 

 

Membrii:    

 

1. LUNGU SILVIA-ANGELICA Inspector I principal-agricol Primăria Comunei Pesac 

 

2. MLADENOV GABRIELA Inspector I debutant-evidența 

persoanelor 

S.P.C.L.E.P. Pesac 

 

Secretar: 

 

1. SELEJAN LUCIA    Inspector I principal-soluționare petiții Primăria Comunei Pesac 

 

Membru supleant: 
 

1. VELEȘCU MARIOARA Referent III principal-casier Primăria Comunei Pesac 

 

 

 

 

      PRIMAR,                            SECRETAR COMUNĂ, 

TOMA CORNEL     DUMITRAȘ ANGELICA  
 

 



ROMÂNIA           ANEXA NR.4 

JUDEŢUL TIMIȘ         la Dispoziţia nr.149/17.12.2018 

COMUNA PESAC    

     

 

 

 

REGULAMENTUL 
Echipei de Gestionare a Riscurilor  

la nivelul Primăriei Comunei Pesac și al S.P.C.L.E.P. Pesac 

 

 

 

Art.1. (1) La nivelul Primăriei Comunei Pesac și al S.P.C.L.E.P. Pesac se constituie și funcţionează 

Echipa de Gestionare a Riscurilor pentru o bună administrare a riscurilor de la toate nivelurile 

manageriale, denumită în continuare EGR. 

(2) EGR are în componenţa sa conducătorii structurilor organizatorice din cadrul Primăriei 

Comunei Pesac și al S.P.C.L.E.P. Pesac, precum și personal cu funcții de execuție din cadrul unor 

compartimente. 

 

Art.2. EGR are următoarele atribuţii:  

a) identifică, analizează, evaluează, ierarhizează şi prioritizează riscurile care pot afecta 

atingerea obiectivelor generale/specifice ale compartimentelor şi stabilește  măsurile de 

management al riscurilor; 

b) identifică ameninţări/vulnerabilităţi prezente în cadrul activităţilor curente ale entităţii 

care ar putea conduce la săvârşirea unor fapte de corupţie şi fraude; 

c) stabilește strategia de gestionare a riscurilor și măsuri de control pentru diminuarea 

riscurilor pe care le transmite la compartimente pentru implementarea acestora; 

d) aprobă planul de implementare a măsurilor de control, monitorizează implementarea și 

eficacitatea acestora; 

e) elaborează propuneri pentru revizia procedurilor de sistem/operaţionale; 

f) reevaluează riscurile anual sau ori de câte ori situaţia o impune, semnalează apariţia 

unor noi riscuri şi face propuneri în sensul diminuării acestora; 

g) analizează și avizează Registrul riscurilor de la nivelul entităţii și îl actualizează; 

h) elaborează rapoarte, informări cu privire la situația riscurilor pe care le transmite 

Comisiei pentru monitorizarea, coordonarea şi îndrumarea metodologică a 

implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial și/sau conducerii 

entității. 

 

Art.3.(1) Şedinţele EGR au loc ori de câte ori este necesar, la iniţiativa preşedintelui sau a oricărui 

membru.  

(2) Şedinţele sunt conduse de preşedintele EGR.  

(3) În cazul lipsei justificate a unui membru, acesta este înlocuit de drept de către membru 

supleant.  

(4) La şedinţele sale pot participa şi alţi reprezentanţi din compartimentele Primăriei 

Comunei Pesac și al S.P.C.L.E.P. Pesac, a căror prezență este necesară pentru clarificarea și 

soluționarea problemelor discutate. 

(5) Solicitările EGR, adresate conducătorilor şi/sau subordonaţilor acestora, în contextul 

prevederilor de la alin (4), reprezintă sarcini de serviciu.  

(6) În funcţie de necesități, EGR poate funcţiona şi prin sub-grupuri de lucru, organizate pe 

domenii, membrii acestora desemnând prin consens o persoană cu atribuții de coordonator și o 

persoană cu atribuții de secretar. 

 

Art.4. Şedinţele EGR se desfasoară după cum urmează: 

a) cvorumul este asigurat prin prezenţa a cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor 

EGR/înlocuitorilor de drept; 



b) şedintele se desfășoară în baza convocării şi a ordinii de zi trimise cu cel puțin 2 (două) 

zile calendaristice înainte de data şedinţei; 

c) ordinea de zi, însoţită de materialele care sunt propuse pentru dezbatere/analiză/aprobare 

în cadrul şedinţei EGR este transmisă membrilor EGR;  

d) la începutul fiecărei şedinţe, preşedintele supune la vot ordinea de zi a acesteia, care se 

aprobă cu votul majorității membrilor prezenţi; 

e) hotărârile EGR se iau cu votul majorităţii membrilor prezenţi; 

f) în cazul în care se constată egalitate de voturi, votul preşedintelui EGR este decisiv; 

g) hotărârile EGR au caracter obligatoriu şi sunt consemnate în procesul verbal al ședinței, 

după care sunt preluate în Hotărâri semnate de  preşedintele acesteia;  

h) redactarea hotărârilor EGR și transmiterea către membrii acesteia se face de către secretar;  

i) procesul-verbal al şedinţei va fi redactat de către secretarul EGR și va fi semnat de către 

participanți; 

j) punctele aflate pe ordinea de zi şi care nu sunt discutate în şedinţa în care au fost propuse 

pot fi amânate pentru şedinţa următoare. 

 

Art.5.(1) Preşedintele EGR are următoarele atribuţii:  

a) convoacă ori de câte ori este necesar EGR și emite ordinea de zi pentru fiecare sedinţă;  

b) conduce şedinţele EGR, avizează activitățile specifice din cadrul acesteia şi dispune 

secretarului realizarea de lucrări în limita competenţelor acestuia; 

c) asigură desfăşurarea lucrărilor EGR şi ale Secretariatului acesteia în bune condiţii; 

d) aprobă şi asigură transmiterea în termenele stabilite a informărilor/raportărilor întocmite 

în cadrul EGR către părţile interesate: Primarul Comunei Pesac, Comisiei pentru 

monitorizarea, coordonarea şi îndrumarea metodologică a implementării şi dezvoltării 

sistemului de control intern managerial și la alte structuri desemnate; 

e) urmăreşte respectarea măsurilor și termenelor stabilite de către EGR şi decide asupra 

măsurilor ce se impun pentru respectarea lor. 

(2) În lipsa justificată a președintelui atribuțiile acestuia sunt îndeplinite de către membru supleant. 

 

Art.6. Atribuţiile membrilor EGR sunt, fără a se limita la acestea, următoarele: 

a) participă la toate ședințele EGR; 

b) fac propuneri pentru ordinea de zi  şi le transmit secretarului EGR; 

c) elaborează, materiale pe care le prezinta spre dezbatere participanților; 

d) participa la elaborarea, actualizarea/revizuirea strategiei și/sau a măsurilor de control dispuse cu 

privire la managementul riscurilor și asigură punerea în aplicare măsurilor stabilite;  

e) stabilesc lunar ședințe de lucru la nivel de direcție/serviciu/birou pentru analiza 

implementării planului de masuri de control stabilite; 

f) participă la întocmirea situaţiilor/rapoartelor/informărilor prevăzute de legislația incidentă. 

 

Art.7. (1) Secretarul EGR are următoarele atribuţii:  

a) organizează desfăşurarea şedinţelor EGR, întocmește procesele verbale ale ședințelor,   

redactează hotărârile EGR sau alte documente specifice și asigură comunicarea lor;  

b) întocmeşte, centralizează şi distribuie documentele necesare bunei desfăşurări a 

şedinţelor EGR;  

c) asigură colectarea şi centralizarea informaţiilor primite de la compartimentele din 

aparatul de specialitate al Primarului Comunei Pesac și din S.P.C.L.E.P. Pesac; 

d) centralizează rapoarte/informări/situaţii în baza dispoziţiilor preşedintelui EGR;  

e) elaborează Registrul riscurilor de la nivelul Primăriei Comunei Pesac și al S.P.C.L.E.P. 

Pesac, prin centralizarea registrelor de riscuri de la nivelul compartimentelor şi îl 

actualizează. 

f) elaborează, pe baza rapoartelor anuale privind desfăşurarea procesului de gestionare a 

riscurilor de la nivelul compartimentelor, dar şi pe baza planului de implementare a 

măsurilor de control întocmit de secretarul echipei, o informare care se discută şi se 

analizează pentru a fi transmisă spre aprobare Comisiei de monitorizare; 

g) pregăteşte documentele de lucru pentru şedinţele comisiei ; 



h) clasează, păstreză şi arhivează în conformitate cu prevederile legale specifice arhivării, 

toată documentaţia aferentă activității EGR (hotărâri, registre, procese-verbale 

corespondenţă, etc.) 

(2) Documentația aferentă activității EGR se arhivează la Președintele EGR. 

 

Art.8. Personalul din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Pesac și din S.P.C.L.E.P. 

Pesac pune în aplicare măsurile de control stabilite, transmise de EGR pentru implementarea 

acestora. 

 

 

      

      PRIMAR,                            SECRETAR COMUNĂ, 

TOMA CORNEL     DUMITRAȘ ANGELICA  
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D I S P O Z I Ţ I A 
 

Privind acordarea indemnizației de hrană pentru personalul angajat din cadrul  

Primăriei Comunei Pesac, precum şi al S.P.C.L.E.P. Pesac 

 

 

 

           Primarul  Comunei Pesac, Judeţul Timiş; 

            Având în vedere următoarele: 

- referatul înregistrat la Primăria Comunei Pesac sub nr.4766/17.12.2018 întocmit de 

doamna Trifa Liliana-Nicoleta, inspector I principal-contabil în cadrul Compartimentului 

Financiar-contabil, impozite și taxe al Primăriei Comunei Pesac; 

- prevederile art.18, art.25, art.26 alin.4-7 și art.33 din Legea-cadru nr.153/2017 privind 

salarizarea personalului plătit din fondurile publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 31 alin.2-3 din Legea nr.188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, 

republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Local Pesac nr.89/14.12.2018 privind rectificarea 

bugetului local al Comunei Pesac pe anul 2018; 

- art.76 alin.4 lit.b din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

- O.M.F.P. nr.1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, 

lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și 

raportarea angajamentelor bugetare și legale, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile H.G. nr.937/2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară 

garantat în plată;  

- prevederile art.160 și art.164 din Legea nr.53/2003 privind Codul muncii, republicată (r1), 

cu modificările şi completările ulterioare. 

În temeiul art.63 şi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată (r1), cu modificările şi completările ulterioare; 
 

D I S P U N E :  
 

Art.1. (1) Începând cu 1 decembrie 2018, se acordă obligatoriu, lunar, indemnizații de 

hrană reprezentând a 12-a parte din două salarii de bază minime brute pe țară garantate în plată, 

personalului angajat (funcționari publici și personal contractual) din cadrul Primăriei Comunei 

Pesac, precum şi al Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor (S.P.C.L.E.P.) 

Pesac. 
            (2) Indemnizațiile de hrană prevăzute la alin. (1) se acordă proporțional cu timpul 

efectiv lucrat în luna anterioară, cu încadrarea în prevederile art. 25 alin. (1) din Legea nr.153/2017, 
cu modificările şi completările ulterioare. 

            (3) Indemnizația de hrană nu se acordă persoanelor care ocupă funcții de demnitate 
publică, alese și numite. 

 
Art.2. Se desemnează doamna Trifa Liliana-Nicoleta, inspector I principal-contabil în 

cadrul Compartimentului Financiar-contabil, impozite și taxe al Primăriei Comunei Pesac, ca 
responsabil cu evidența și gestionarea acordării indemnizațiilor de hrană, în conformitate cu 
prevederile legale în vigoare. 

 
Art.3. (1) Prezenta dispoziţie se comunică, sub semnătură, beneficiarilor, precum și 

persoanei prevăzute la art.2, în termen de 5 zile de la emiterea acesteia.  
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            (2) Cu drept de contestaţie în termen de 30 de zile de la primirea acesteia la instanţa 

de contencios administrativ şi fiscal - Tribunalul Timiș. 

 

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se desemnează primarul Comunei 

Pesac, domnul Toma Cornel, precum și Compartimentul Financiar-contabil, impozite și taxe al 

Primăriei Comunei Pesac.

Art.6.  Prezenta dispoziţie se comunică: 

- Instituţiei Prefectului - Judeţului Timiş – Serviciul controlul legalității, aplicării actelor 

cu caracter reparatoriu și contencios administrativ; 

- Doamnei Trifa Liliana-Nicoleta, inspector I principal-contabil în cadrul primăriei; 

- Doamnei Veleșcu Marioara, referent III principal-casier în cadrul primăriei; 

- Responsabilului CFP; 

- Salariaților Primăriei Comunei Pesac și ai S.P.C.L.E.P. Pesac. 

 

 

 

PRIMAR,                                                 AVIZAT 

         TOMA CORNEL                                                               Secretar comună,                   

                                                                                               DUMITRAŞ ANGELICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 150 din 17.12.2018 
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R  O  M  Â  N  I  A 

J  U  D  E  Ţ  U  L     T   I   M  I  Ş 

  PRIMĂRIA  COMUNEI  PESAC 

Pesac, nr.360, ap. nr.1, Judeţul Timiş Tel./Fax: 0256-382888; e-mail: primariapesac@yahoo.com, www.primariapesac.ro 

Nr. înregistrare : 4766 / 17.12.2018 

 

 
          SE APROBĂ 

    PRIMAR, 

          TOMA CORNEL 

 

 

 

R E F E R A T 

 

 

 
Subsemnata Trifa Liliana-Nicoleta, inspector I principal-contabil în cadrul Primăriei 

Comunei Pesac, propun aprobarea acordării salariaților Primăriei Comunei Pesac și ai SPCLEP 

Pesac (funcţionari publici și personal contractual), în limita sumelor prevăzute în buget alocate cu 

această destinaţie, începând cu data de 1 decembrie 2018, a indemnizaţiei lunare de hrană, în 

conformitate cu următoarea bază legală: 

- prevederile art.18 din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 

fondurile publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Local Pesac nr.89/14.12.2018 privind rectificarea 

bugetului local al Comunei Pesac pe anul 2018; 

- prevederile H.G. nr.937/2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară 

garantat în plată;  

- prevederile art.76 alin.4 lit.b din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările 

şi completările ulterioare;  

- O.M.F.P. nr.1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, 

lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența 

și raportarea angajamentelor bugetare și legale, cu modificările și completările ulterioare; 

- art.160 și art.164 din Legea nr.53/2003 privind Codul muncii, republicată (r1), cu 

modificările şi completările ulterioare. 

Astfel, art.18 alin.1 din Legea-cadru nr.153/2017, cu modificările şi completările 

ulterioare, precizează: 

„Începând cu 1 decembrie 2018, ordonatorii de credite acordă obligatoriu, lunar, 

indemnizații de hrană reprezentând a 12-a parte din două salarii de bază minime brute pe țară 

garantate în plată, cu excepția personalului Ministerului Apărării Naționale, Ministerului 

Afacerilor Interne, Ministerului Justiției – Administrația Națională a Penitenciarelor, Serviciului 

Român de Informații, Serviciului de Informații Externe, Serviciului de Protecție și Pază și 

Serviciului de Telecomunicații Speciale, precum și a personalului poliției locale care, potrivit legii, 

beneficiază de drepturi de hrană în temeiul Ordonanței Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile 

de hranî, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare națională, ordine publică și 

siguranță națională, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  

Potrivit art.18 alin.2 din aceeași lege, „Indemnizațiile de hrană prevăzute la alin. (1) se 

acordă proporțional cu timpul efectiv lucrat în luna anterioară, cu încadrarea în prevederile art. 

25 alin. (1).” 

doc:940002603/31
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În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local Pesac nr.89/14.12.2018 

privind rectificarea bugetului local al Comunei Pesac pe anul 2018, în bugetul local al Comunei 

Pesac pe anul 2018 au fost cuprinse sumele necesare cu această destinaţie pentru a putea fi 

acordată salariaților Primăriei Comunei Pesac și ai SPCLEP Pesac indemnizația de hrană începând 

cu luna decembrie 2018.  

Potrivit art.18 alin.4 din Legea nr.153/2017, indemnizația de hrană nu se acordă 

persoanelor care ocupă funcții de demnitate publică, alese și numite. 

Ținând cont de faptul că, începând cu data de 1 ianuarie 2019, salariul de bază minim brut 

pe țară garantat în plată, se stabilește în bani, fără a include sporuri și alte adaosuri, la suma de 

2.080 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună, reprezentand 

12,43 lei/ora, iar indemnizația de hrană se stabilește ca fiind a 12-a parte din două salarii de bază 

minime brute pe țară garantate în plată, rezultă că indemnizația de hrană lunar va fi în cuantum de 

347 lei [2.080 lei x 2 ꞊ 4.160 lei (cuantumul a două salarii); 4.160 lei : 12 părți ꞊ 346,666 lei].  

Cuantumul indemnizației de hrană se poate modifica în funcție de modificările apărute în 

ceea ce privește salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată.  

 

 

LISTA salariaților beneficiari ai indemnizației de hrană,  

începând cu data de 01.12.2018: 

 

Nr. 

crt. 

Numele și prenumele Funcţia  

Funcționar Public /  

Personal Contractual 

1 BERCEA Cristian Personal Contractual 
2 BOGDAN Viorel-George Personal Contractual 
3 DADA Stefania-Aurelia Funcționar Public  
4 DUMITRAȘ Angelica Funcționar Public  

5 FANU Marioara-Anișoara Personal Contractual 

6 IUHASZ Daniel Personal Contractual 

7 LUNGU Silvia-Angelica Funcționar Public  

8 MAN Stefania-Daniela Personal Contractual 

9 MILOȘ Liviu Personal Contractual 

10 MILOȘ Monica Funcționar Public  

11 MLADENOV Gabriela Funcționar Public 

12 NEDIN Vasile-Petru Funcționar Public 

13 SCHREIER Marioara Funcționar Public  

14 SELEJAN Lucia Funcționar Public  

15 STOIAN Sebastian-Manuel Funcționar Public  
16 TRIFA Liliana-Nicoleta Funcționar Public  

17 VELEȘCU Marioara Funcționar Public  

 

 

În cazul încadrării în posturile vacante a unor noi angajați, aceștia vor beneficia, de 

asemenea, de indemnizația de hrană mai sus menționată. 

În mod similar, dacă unor salariați le încetează raportul de muncă sau de serviciu, acestora 

le încetează și acordarea indemnizației de hrană. 

   

 

INSPECTOR I PRINCIPAL-contabil, 

Trifa Liliana-Nicoleta 
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D I S P O Z I Ţ I A 
 

privind încadrarea în funcţia contractuală de Șef S.V.S.U. în cadrul Primăriei Comunei Pesac, pe 

perioadă nedeterminată, a domnului  NEDIN VASILE-PETRU 

                                     

 

 

           Primarul Comunei Pesac, Judeţul Timiş; 

 Având în vedere următoarele: 

- prevederile Raportului final al concursului organizat la data de 12.12.2018 întocmit de 

comisia de concurs și înregistrat la Primăria Comunei Pesac sub nr.4578/12.12.2018; 

- faptul că la concursul desfăşurat pentru ocuparea funcţiei contractuale de Șef S.V.S.U. a fost 

declarat „admis” domnul Nedin Vasile-Petru; 

- cererea domnului Nedin Vasile-Petru înregistrată la Primăria Comunei Pesac sub 

nr.4665/14.12.2018 prin care solicită aprobarea angajării sale, pe perioadă nedeterminată, în funcția 

contractuală de Șef S.V.S.U. din cadrul Compartimentului S.V.S.U. al Primăriei Comunei Pesac 

începând cu data de 01.01.2019, cerere aprobată de către Primarul Comunei Pesac; 

- avizul nr.4.605.720/05.06.2018 emis de I.S.U. „BANAT” al Județului Timiș și înregistrat la 

Primăria Comunei Pesac sub nr.2197/11.06.2018; 

- prevederile H.G. nr.286/2011 privind aprobarea regulamentului cadru privind stabilirea 

principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor 

contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a 

personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Local Pesac nr.89/14.12.2018 privind numirea domnului 

Nedin Vasile-Petru în funcția contractuală de execuție de Șef al Serviciului Voluntar pentru Situații 

de Urgență (S.V.S.U.) Pesac; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Local Pesac nr.95/20.12.2018 privind stabilirea salariilor de 

bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Primăriei Comunei Pesac și al 

SPCLEP Pesac, începând cu data de 1 ianuarie 2019;  

           - prevederile art.10-11, art.12 alin.2, art.15-16, art.17, art.27, art.29-31, art.37-40 din Legea 

nr.53/2003 privind Codul Muncii, republicată (r1), cu modificările şi completările ulterioare; 

           - prevederile Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 

publice; 

- prevederile H.G. nr.937/2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat 

în plată; 

            În temeiul art.63 şi art.68 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată (r1), cu modificările şi completările ulterioare, 

 

D    I    S    P    U    N    E : 
 

Art.1. Începând cu data de 01.01.2019, domnul Nedin Vasile-Petru se încadrează în funcţia 

contractuală de Șef S.V.S.U. în cadrul Compartimentului S.V.S.U. al Primăriei Comunei Pesac, pe 

perioadă nedeterminată stabilindu-i-se un salariu lunar de încadrare în cuantum de 3.000 lei, la care se 

 R O M Â N I A  

PRIMĂRIA COMUNEI  PESAC 

Judeţul Timiş, 307316, Pesac, nr.360,  ap.nr.1, CIF: 23062754 

Telefon/Fax: 0256-382888;  e-mail: primariapesac@yahoo.com, www.primariapesac.ro 

 

 

 



2 

adaugă sporul de vechime în procent de 7,5%, corespunzător gradației 1 (peste 3 ani vechime în 

muncă). 

 

Art.2. Domnul Nedin Vasile-Petru va ocupa funcţia contractuală de Șef S.V.S.U. în cadrul 

Compartimentului S.V.S.U. al Primăriei Comunei Pesac, ca urmare a admiterii sale la concursul 

organizat pentru ocuparea acestui post vacant, desfăşurat în data de 12.12.2018 și îşi va desfăşura 

activitatea în conformitate cu prevederile legale în vigoare și potrivit atribuțiilor de serviciu prevăzute 

în fişa postului, care i se va înmâna personal, pe bază de semnătură. 

 

Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se încredinţează domnul Toma Cornel, 

primarul Comunei Pesac, doamna Dumitraș Angelica, secretarul comunei și responsabil aplicaţie 

REVISAL, doamna Trifa Liliana-Nicoleta, inspector I principal-contabil în cadrul Compartimentului 

Financiar-contabil, impozite și taxe al Primăriei Comunei Pesac, precum și domnul Nedin Vasile-

Petru, Șef S.V.S.U. în cadrul Compartimentului S.V.S.U. al Primăriei Comunei Pesac. 

 

Art.4.  Prezenta dispoziție se comunică: 

- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş - Serviciul controlul legalității, aplicării 

actelor cu caracter reparatoriu și contencios administrativ; 

- Doamnei Trifa Liliana-Nicoleta, inspector I principal-contabil în cadrul 

Primăriei Comunei Pesac; 

- Doamnei Dumitraș Angelica, secretarul comunei și responsabil aplicaţie 

REVISAL; 

- Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „BANAT" al Judeţului Timiş; 

- Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Pesac;  

- Șef S.V.S.U. în cadrul Primăriei Comunei Pesac; 

- Compartimentului S.V.S.U. Pesac din cadrul Primăriei Comunei Pesac; 

- Domnului Nedin Vasile-Petru;  

- Responsabilului CFP; 

- La dosarul profesional al angajatului. 

 

 

 

 

          PRIMAR,                    AVIZAT  

    TOMA CORNEL                                                                      Secretar comună, 

                                                                            DUMITRAŞ  ANGELICA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 151 din 20.12.2018 
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D I S P O Z I Ţ I A 
 

Privind desemnarea domnului Nedin Vasile-Petru ca persoană cu responsabilitate în domeniul 

protecției civile în cadrul Primăriei Comunei Pesac și al SPCLEP Pesac 
                                     
 

 

 

 Primarul Comunei Pesac, Judeţul Timiş;  

 Având în vedere următoarele: 

- Dispoziția Primarului Comunei Pesac nr.151/20.12.2018 privind încadrarea în funcţia 

contractuală de Șef S.V.S.U. în cadrul Primăriei Comunei Pesac, pe perioadă nedeterminată, a 

domnului  Nedin Vasile-Petru; 

- avizul nr.4.605.720/05.06.2018 emis de I.S.U. „BANAT” al Județului Timiș și înregistrat la 

Primăria Comunei Pesac sub nr.2197/11.06.2018; 

            - prevederile art.14 alin.1 lit.a și art.15-17, art.20, art.27 alin.1 și art.28 din O.A.P. nr.96/2016 

pentru aprobarea Criteriilor de performanta privind constituirea, încadrarea și dotarea serviciilor 

voluntare și a serviciilor private pentru situații de urgență, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art.13 alin.3 lit.d și alin.6-7 din Legea nr.481/2004 privind Sistemul Național de 

Management al Situațiilor de Urgență, cu modificările și completările ulterioare;     

- prevederile art.24 din O.U.G. nr.21/2004 privind protecția civilă, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- prevederile O.A.P. nr.736/2005 privind instituirea serviciului de permanență la toate 

primăriile din zona de risc în caz de iminență a producerii unor situații de urgență; 

- necesitatea bunei gestionări a activității de protecție civilă la nivelul Primăriei Comunei 

Pesac, precum și a coordonării activității Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență (S.V.S.U.) al 

Comunei Pesac, în vederea avizării S.V.S.U. al Comunei Pesac în conformitate cu prevederile O.A.P. 

nr.96/2016 ; 

 În conformitate cu prevederile art.63, art.68 și art.115 din Legea nr.215/2001 privind 

Administraţia publică locală, republicată (r1), cu modificările şi completările ulterioare; 
 

 

D    I    S    P    U    N    E : 
 

 

        Art.1. (1) Începând cu data de 01.01.2019, se desemnează ca persoană cu responsabilitate în 

domeniul protecției civile domnul Nedin Vasile-Petru, Șef S.V.S.U. în cadrul Compartimentului 

S.V.S.U. al Primăriei Comunei Pesac.  

           (2) Domnul Nedin Vasile-Petru va exercita următoarele atribuţii în calitate de persoană 

cu responsabilitate în domeniul protecției civile: 

            - asigură permanent coordonarea planificării şi a realizării activităţilor şi măsurilor de protecţie 

civilă; 

            - participă la pregătirea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgenţă (S.V.S.U.) Pesac, a 

salariaţilor şi a populaţiei; 

            - asigură coordonarea secretariatului tehnic al Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă 

Pesac; 

            - consiliază conducerea Primăriei Comunei Pesac pe probleme de protecție civilă; 

 R O M Â N I A  

PRIMĂRIA COMUNEI  PESAC 

Judeţul Timiş, 307316, Pesac, nr.360,  ap.nr.1, CIF: 23062754 

Telefon/Fax: 0256-382888;  e-mail: primariapesac@yahoo.com, www.primariapesac.ro 
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            - coordonează activitatea de prevenire, protecție și intervenție în situații de protecție civilă; 

            - întocmește rapoartele operative zilnice în cazul producerii unor situații de urgență pe raza 

Comunei Pesac și asigură transmiterea acestora la Centrul Operațional al Inspectoratului pentru 

Situații de Urgență „BANAT” al Județului Timiș și la Centrul Operațional al Sistemului de 

Gospodărire a Apelor Timiș; 

- organizează restabilirea capacității de intervenție a S.V.S.U. Pesac la încheierea misiunilor 

specifice. 

          (3) Domnul Nedin Vasile-Petru va asigura desfăşurarea eficientă a activităţii de protecție 

civilă din cadrul Primăriei Comunei Pesac, întocmind corespondența, precum și toate actele și 

situaţiile necesare şi specifice, fiind totodată și persoana de contact desemnată pentru legătura cu alte 

instituții și va răspunde de corectitudinea tuturor datelor furnizate și a actelor întocmite și semnate. 

        (4) Domnul Nedin Vasile-Petru va urma cursuri de perfecționare profesională în domeniul 

protecției civile. 

        (5) Domnul Nedin Vasile-Petru, în calitate de șef S.V.S.U. Pesac, va asigura coordonarea 

activității Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență (S.V.S.U.) al Comunei Pesac.  

 

Art.2. Se desemnează înlocuitor al domnului Nedin Vasile-Petru în cazul absenţei acestuia din 

instituție (efectuarea concediului legal de odihnă, participarea la cursuri de perfecţionare profesională 

etc.), domnul Lungu Mihail, viceprimar al Comunei Pesac. 

 

Art.3. Atribuţiile prevăzute la art.1 vor fi cuprinse în fişa postului celui în cauză. 

 

Art.4. Cu aceeași dată, își încetează aplicabilitatea orice prevederi contrare prezentei dispoziții. 

 

Art.5. Cu aducere la îndeplinire a prezentei dispoziţii se încredinţează persoanele prevăzute la 

art.1-2 din prezenta dispoziţie. 

 

        Art.6.  Prezenta dispoziție se comunică: 

- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş – Serviciul controlul legalităţii, aplicării 

actelor cu caracter reparatoriu şi contencios administrativ; 

- I.S.U. „BANAT” al Județului Timiș; 

- S.G.A. Timiș; 

- Domnului Nedin Vasile-Petru, Șef S.V.S.U. în cadrul Primăriei Comunei Pesac; 

- Domnului Lungu Mihail, viceprimar al Comunei Pesac; 

- La dosarul profesional al celor în cauză. 
 
 

 

                      PRIMAR,              AVIZAT  

            TOMA CORNEL                                                              Secretar Comună,  

                                                                                                   DUMITRAŞ ANGELICA  
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D I S P O Z I Ţ I A 

 

privind numirea unui inspector protecţie civilă şi cadru tehnic P.S.I. la nivelul  

Primăriei Comunei Pesac și al SPCLEP Pesac 

                                     

 

 

 Primarul Comunei Pesac, Judeţul Timiş; 

 Având în vedere următoarele: 

- prevederile Dispoziției Primarului Comunei Pesac nr.151/20.12.2018 privind încadrarea în 

funcţia contractuală de Șef S.V.S.U. în cadrul Primăriei Comunei Pesac, pe perioadă nedeterminată, a 

domnului  Nedin Vasile-Petru; 

- prevederile Dispoziţiei Primarului Comunei Pesac nr.83/08.08.2018 privind numirea unui 

inspector protecţie civilă şi cadru tehnic P.S.I. la nivelul Primăriei Comunei Pesac și al SPCLEP Pesac; 

- prevederile contractului de prestări servicii în domeniul securității și sănătății în muncă 

înregistrat la Primăria Comunei Pesac sub nr.2138/06.06.2018 și încheiat cu S.C. West Window S.R.L.; 

- prevederile Certificatului de abilitare a serviciului extern de prevenire și protecție 

nr.15835/10.07.2017 eliberat pentru titularul S.C. West Window S.R.L. de către Ministerul Muncii și 

Justiției Sociale – Comisia de abilitare a serviciilor externe de prevenire și protecție și de avizare a 

documentațiilor cu caracter tehnic de informare și instruire în doemniul securității și sănătății în muncă 

din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Timiș; 

- prevederile Certificatului de absolvire nr.386, Seria F nr.0144609 obținut de doamna Suciu 

Flavia, reprezentant al S.C. West Window S.R.L. cu privire la programul de specializare pentru ocupația 

de specialist în domeniul securității și sănătății în muncă, certificat eliberat la data de 13.09.2010 de 

către Ministerul Muncii, Familiei și Egalității de Șanse și Ministerul Educației Cercetării și Tineretului; 

- prevederile art.13 alin.2, alin.3 lit.d, alin.5-7 din Legea nr.481/2004 privind protecţia civilă, 

republicată (r1), cu modificările și completările ulterioare; 

 - prevederile art.12 şi art.19 lit.a din Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, 

cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.17 lit.j și ale art.95-96 din Anexa la Ordinul Administrație Publică nr.163/2007 

privind aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor;  

- prevederile Ordinului Administrație Publică nr.106/2007 pentru aprobarea Criteriilor de 

stabilire a consiliilor locale și operatorilor economici care au obligația de a angaja cel puțin un cadru 

tehnic sau personal de specialitate cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor; 

 În temeiul art.63 şi art.68 alin.1 ale art.115 alin.1 lit.a și ale art.115 alin.2 și alin.7 din Legea 

nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată (r1), cu modificările și completările 

ulterioare, 

 

D    I    S    P    U    N    E : 
 

Art.1. (1) Începând cu data de 01.01.2019, se numeşte în funcţia de Inspector protecţie civilă 

la nivelul Primăriei Comunei Pesac și al SPCLEP Pesac, domnul Nedin Vasile-Petru, Șef S.V.S.U. în 

cadrul Primăriei Comunei Pesac. 

            (2) Sarcinile aferente acestei funcţii sunt definite prin actele normative în vigoare, și 

se regăsesc în fişa postului care se va preda personal, pe bază de semnătură, domnului Nedin Vasile-

Petru.      

 

R O M Â N I A  

PRIMĂRIA COMUNEI  PESAC 

Judeţul Timiş, 307316, Pesac, nr.360,  ap.nr.1, CIF: 23062754 

Telefon/Fax: 0256-382888;  e-mail: primariapesac@yahoo.com, www.primariapesac.ro 
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Art.2. (1) Pentru îndeplinirea atribuțiilor pe linia apărării împotriva incendiilor, în conformitate 

cu prevederile art.12 alin.1-2 și art.27 din Legea nr.307/2006, ale art.6 alin.2 din O.A.P. nr.163/2007 și 

ale O.A.P. nr.106/2007, s-a încheiat contract de prestări servicii cu S.C. WEST WINDOW S.R.L. 

reprezentată de doamna Suciu Flavia, Cadru tehnic cu atribuții în domeniul prevenirii și stingerii 

incendiilor. 

(2) Atribuțiile Cadrului tehnic PSI sunt prevăzute în contractul de prestări servicii. 

            (3) Prin prezenta dispoziție se stabilește modul de îndeplinire al atribuțiilor de către 

Cadrul tehnic cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor în conformitate cu prevederile art.6 

lit.b din O.A.P. nr.163/2007, la nivelul Primăriei Comunei Pesac și al SPCLEP Pesac. 
 

Art.3. Activitatea se desfăşoară în limitele stabilite de prevederile art.27 alin.2 din Legea 

nr.307/2006 şi ale Certificatului de specialist în domeniul securității și sănătății în muncă, certificat 

anexat contractului de prestări servicii. 
 

Art.4. (1) De modul de îndeplinire a prevederilor contractului de prestări servicii, din partea 

beneficiarului, răspund: 

a) Domnul Toma Cornel, având funcția de Primar al Comunei Pesac; 

b) Domnul Lungu Mihail, având funcția de Viceprimar al Comunei Pesac; 

c) Domnul Nedin Vasile-Petru, având funcția de Șef al Serviciului Voluntar pentru Situații de 

Urgență Pesac și persoană responsabilă în domeniul protecției civile la nivelul Primăriei 

Comunei Pesac și al SPCLEP Pesac. 

         (2) De modul de îndeplinire a prevederilor contractului de prestări servicii, din partea 

prestatorului, răspunde doamna Suciu Flavia, Cadru tehnic cu atribuții în domeniul prevenirii și stingerii 

incendiilor. 
 

 Art.5. Obligațiile și atribuțiile responsabilului P.S.I. pentru  punerea în aplicare, controlul și 

supravegherea respectării normelor și măsurilor de apărare împotriva incendiilor:  
 

1. Îndrumarea și controlul activității de apărare împotriva incendiilor se execută prin responsabilul 

P.S.I. stabilit prin dispoziție scrisă a conducătorului instituției. 

2. Pentru rezolvarea operativă a problemelor de prevenire și stingere a incendiilor, responsabilul P.S.I. 

se subordonează funcțional compartimentului de muncă din care face parte, persoanei care 

coordonează compartimentul respectiv, conducătorului instituției, precum și pe linie de specialitate 

inspectorului p.s.i. din cadrul Serviciului Prevenirea Incendiilor al Inspectoratului Județean pentru 

Situații de Urgență din a cărui zonă de competență face parte. 

3. Responsabilul P.S.I. răspunde, potrivit competenței pe care o are, de aplicarea, controlul și 

supravegherea normelor și măsurilor de apărare împotriva incendiilor, de întreaga activitate de 

prevenire și stingere a incendiilor de la nivelul instituției. 

4. El are următoarele atribuții principale : 

a) studiază actele normative care reglementează activitatea de prevenire și stingere a incendiilor în 

instituțiile pe care le controlează; verifică aplicarea lor în practică și face propuneri pentru 

completarea, reactualizarea și îmbunătățirea acestora ; 

b) asigură identificarea și evaluarea riscurilor de incendiu din unitate, justificând autorităților 

competente că măsurile de apărare împotriva incendiilor sunt corelate cu natura și nivelul 

riscurilor, studiază pericolul de incendiu prezentat de tehnologiile de fabricație, instalațiile de 

producție și utilitare, materiile prime și auxiliare, produsele semifabricate și finite cum și 

măsurile P.S.I. specific acestora și face propuneri de îmbunătățire ; 

c) acordă asistență tehnică de specialitate conducătorilor sectoarelor de activitate în organizarea și 

desfășurarea activității de apărare împotriva incendiilor și verifică îndeplinirea măsurilor stabilite 

de primar pentru apărarea împotriva incendiilor a vieții oamenilor și bunurilor deținute de 

angajații respectivi; 

d) îndrumă și controlează activitatea de specialitate a conducătorilor sectoarelor de activitate la 

elaborarea instrucțiunilor de apărare împotriva incendiilor și stabilirea sarcinilor ce revin 

salariaților pentru fiecare loc de muncă; 



3 

e) asigură contractele, înțelegerile, angajamentele, convențiile și planurile necesare corelarii, în caz 

de incendiu, a acțiunii forțelor și mijloacelor proprii cu cele ale unităților de pompieri militari și 

cu cele ale serviciilor de urgență ce pot fi solicitate în ajutor, participă la exercițiile și aplicațiile 

tactice de intervenție organizate de acestea ; 

f) execută, pe baza planificării aprobate, controale tehnice de prevenire a incendiilor la obiectivele 

în exploatare și în curs de execuție din unități, verificând respectarea normelor, normativelor și a 

altor prescripții tehnice, precum și îndeplinirea măsurilor de protecție împotriva incendiilor, 

stabilind măsuri pentru înlăturarea neajunsurilor și aplicarea întocmai a prevederilor legale; 

g) execută controale tehnice de prevenire a incendiilor în schimburile de lucru în zilele de sărbători, 

precum și pe timpul situațiilor speciale, verificând respectarea normelor de prevenire și stingere a 

incendiilor și îndeplinirea măsurilor de apărare împotriva incendiilor stabilite de primar; 

h) întocmește și actualizează permanent, împreună cu alți specialiști, lista cu substanțe periculoase, 

clasificate astfel potrivit legii, utilizate în activitatea instituției sub orice formă cu mențiuni 

privind: proprietățile fizico-chimice, codurile de identificare, riscurile pe care le reprezintă pentru 

sănătate și mediu, mijloacele de protecție recomandate, metode de prim ajutor, substanțe pentru 

stingere, neutralizare sau decontaminare ; 

i) propune primarului necesarul de mijloace tehnice corespunzătoare și personalul necesar 

intervenției în caz de incendiu, corelat cu natura riscurilor de incendiu, profilul activității și 

mărimea instituției; 

j) verifică modul de întreținere și funcționare a mașinilor, instalațiilor, utilajelor, aparatelor și 

mijloacelor P.S.I. din dotare, precum și cunoașterea de către personalul încadrat în muncă a 

modului de utilizare a acestora; ține evidența bunurilor descrise anterior și a stării lor de 

funcționare; întreprinde demersurile necesare pentru revizii, reparații, înlocuire, casare ; 

k) urmărește respectarea normelor, normativelor și a altor prescripții tehnice de prevenire și stingere 

a incendiilor la elaborarea documentațiilor tehnice ale noilor investiții, executarea acestora și 

darea în explotare, precum și la efectuarea reviziilor și reparațiilor la construcțiile și instalațiile ce 

prezintă pericol de incendiu, inclusiv pe timpul repunerii lor în funcțiune ; 

l) asigură obținerea avizelor și autorizațiilor P.S.I. prevăzute de lege ; 

m) acordă sprijin și asistență tehnică de specialitate pentru înlăturarea unor stări de pericol sau 

pentru soluționarea unor probleme deosebite din punct de vedere al prevenirii incendiilor 

survenite în obiectiv, precum și la efectuarea unor intervenții la instalații cu pericol de incendiu 

în funcțiune și informează imediat conducătorul unității asupra unor stări de pericol iminente 

constatate și raportează măsurile luate; 

n) participă la organizarea și desfășurarea în unitate a activităților instructiv-educative pentru 

prevenirea incendiilor și la instruirea personalului încadrat în muncă, executând nemijlocit 

activități de popularizare a prevederilor legale, de dezbatere cu salariații a abaterilor în 

respectarea normelor ; 

o) acordă asistență tehnică de specialitate la stabilirea măsurilor în vederea prevenirii și stingerii 

incendiilor în caz de calamități naturale și catastrofe, precum și pe timpul repunerii în funcțiune a 

instalațiilor tehnologice și a sistemelor împotriva incendiilor avariate în urma unor astfel de 

evenimente sau incendii, urmărind realizarea măsurilor respective ; 

p) participă la acțiunile de stingere a incendiilor produse în unitate și la cercetarea acestora, ține 

evidența incendiilor, începuturilor de incendii și a altor evenimente urmate de incendii, 

exploatează concluziile și învățămintele desprinse din acestea, asigură comunicarea datelor 

referitoare la aceste evenimente la Inspectoratul pentru Situații de Urgență „BANAT” Timiș; 

q) participă la analiza activității de apărare împotriva incendiilor la nivelul  instituției și face 

propuneri pentru înlăturarea neajunsurilor și îmbunătățirea acestei activități; 

r) participă la acțiunile de prevenire și stingere a incendiilor (controale, cursuri, instructaje, 

schimburi de experiență, consfătuiri, analize etc.) organizate de organele abilitate prin lege și 

face propuneri pentru organizarea unor astfel de acțiuni ; 

s) urmărește  introducerea în planurile economice și financiare anuale a fondurilor necesare 

realizării măsurilor de apărare împotriva incendiilor ; 
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t) urmărește realizarea sau procurarea mijloacelor și materialelor necesare desfășurșrii activității 

instructiv-educative pentru prevenirea incendiilor, difuzarea lor către conducătorii sectoarelor de 

activitate, precum și modul de utilizare și de întreținere a acestora ; 

u) face propuneri pentru completarea și reactualizarea normelor de prevenire și stingere a 

incendiilor ; 

v) face propuneri pentru generalizarea experienței pozitive obținute în activitatea de prevenire și 

stingere a incendiilor și întocmește materiale în acest sens pentru presă și pentru diferite acțiuni; 

w) se preocupă pentru asigurarea și punerea în mod gratuit la dispoziția forțelor chemate în ajutor a 

mijloacelor tehnice, echipamentelor de protecție individuală, substanțelor chimice de stingere 

specifice riscurilor care decurg din existența și funcționarea unității sale, precum și 

medicamentelor și antidotului necesare acordării primului ajutor ; 

x) se preocupă pentru asigurarea fondurilor necesare realizării măsurilor de apărare împotriva 

incendiilor, iar la cerere pentru plata cheltuielilor efectuate de forțele din exterior care au 

intervenit pentru stingerea incendiilor în unitatea sa ; 

y) contribuie la stabilirea și transmiterea către utilizatorii produselor rezultate din activitatea unității 

sale, precum și către terții interesați, a regulilor și a măsurilor de apărare împotriva incendiilor 

specifice acestora, corelate cu riscurile previzibile la utilizarea, manipularea, transportul, 

depozitarea și conservarea produselor respective; 

z) își planifică conform unei metodologii stabilite întreaga activitate pe care o desfășoară. 

5. Responsabilul P.S.I. afectează cel puțin 2/3 din timpul de lucru pentru urmărirea, îndrumarea și 

controlul efectiv în teren al activității de apărare împotriva incendiilor. 

6. Responsabilul P.S.I. întocmește documente de control cu prilejul executării de controale. 

7. Responsabilul P.S.I. colaborează cu celelalte compartimente din cadrul instituției și cu alți specialiști 

în îndeplinirea atribuțiunilor privind problemele de apărare împotriva incendiilor; 

8.  Responsabilul P.S.I. informează operativ primarul, viceprimarul ori alți factori interesați asupra 

modului de soluționare a problemelor de apărare împotriva incendiilor și urmărește îndeplinirea 

măsurilor stabilite în acest scop ; 

9. Responsabilul P.S.I. menține legătura cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență „BANAT” al 

Județului Timiș. 
 

 Art.7. Începând cu data prezentei, își încetează aplicabilitatea prevederile Dispoziţiei Primarului 

Comunei Pesac nr.83/08.08.2018, precum și orice alte prevederi contrare. 
 

Art.8. Prezenta dispoziţie va fi comunicată: 

- Instituţiei Prefectului-Judeţul Timiş – Serviciul controlul legalităţii, aplicării actelor 

cu caracter reparatoriu şi contencios administrativ; 

- Viceprimarului Comunei Pesac; 

- Domnului Nedin Vasile-Petru, Șef al Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență 

Pesac; 

- Doamnei Suciu Flavia, în calitate de Cadru tehnic cu atribuții în domeniul prevenirii 

și stingerii incendiilor, reprezentant al S.C. WEST WINDOW S.R.L.; 

- Responsabilului p.s.i.;  

- Salariaţilor din cadrul Primăriei Comunei Pesac și al SPCLEP Pesac; 

- La dosarul profesional al celor în cauză; 

- Prin afișaj, atenției publice. 
 

 

                      PRIMAR,              AVIZAT  

            TOMA CORNEL                                                              Secretar Comună,  

                                                                                                   DUMITRAŞ ANGELICA  

 

 

 

Nr.153 din 20.12.2018 
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D I S P O Z I Ţ I A 
 

privind organizarea și responsabilitățile pe linie de P.S.I. la nivelul Primăriei Comunei Pesac și al 

SPCLEP Pesac                            

 

 

 

 

           Primarul Comunei Pesac, Judeţul Timiş; 

 Având în vedere următoarele: 

- prevederile Dispoziției Primarului Comunei Pesac nr.151/20.12.2018 privind încadrarea în 

funcţia contractuală de Șef S.V.S.U. în cadrul Primăriei Comunei Pesac, pe perioadă nedeterminată, a 

domnului  Nedin Vasile-Petru; 

- prevederile Dispoziţiei Primarului Comunei Pesac nr.153/20.12.2018 privind numirea unui 

inspector protecţie civilă şi cadru tehnic P.S.I. la nivelul Primăriei Comunei Pesac și al SPCLEP 

Pesac; 

- prevederile art.19 lit.a, art.21, art.22 și art.27 din Legea nr.307/2006 privind apărarea 

împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare;  

- prevederile art.17 lit.a din Anexa la Ordinul Administrație Publică nr.163/2007 privind 

aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor; 

- prevederile Ordinul Administrație Publică nr.712/2005 pentru aprobarea dispozițiilor generale 

privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă, cu modificările și completările 

ulterioare;  

- prevederile art.18-21 din Anexa la Ordinul Administrație Publică nr.262/02.12.2010 privind 

aprobarea Dispozițiilor generale de apărare împotriva incendiilor la spații și construcții pentru birouri; 

 În temeiul art.63 şi art.68 alin.1 ale art.115 alin.1 lit.a și ale art.115 alin.2 și alin.7 din Legea 

nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată (r1), cu modificările și completările 

ulterioare, 

 

D    I    S    P    U    N    E : 
 
 

        Art.1. Începând cu data de 01.01.2019, în baza  art.19 lit.a din Legea nr.307/2006 privind 

apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare, precum și în baza art.5 și 

art.17 din O.A.P. nr.163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor, 

pentru organizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor, pe categorii de activităţi, se stabileşte 

următorul personal: 

 1. Pentru stabilirea structurilor cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor din 

cadrul Primăriei Comunei Pesac și al SPCLEP Pesac, conform art. 6 al O.A.P. nr.163/2007, se 

numește: domnul Toma Cornel, având funcția de Primar al Comunei Pesac. 

 2. Pentru elaborarea actelor de autoritate privind apărarea împotriva incendiilor din cadrul 

Primăriei Comunei PESAC și al SPCLEP Pesac, potrivit art.17 al O.A.P. nr.163/ 2007, se desemnează: 

doamna Suciu Flavia, Cadru tehnic cu atribuții în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor, 

reprezentant al Primăriei Comunei Pesac, potrivit contractului de prestări servicii în domeniul 
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securității și sănătății în muncă înregistrat la Primăria Comunei Pesac sub nr.2138/06.06.2018 și 

încheiat cu S.C. WEST WINDOW S.R.L. 

 3. Pentru aprobarea actelor de autoritate emise la nivelul Primăriei Comunei Pesac și al 

SPCLEP Pesac, se numește: domnul Toma Cornel, având funcția de Primar al Comunei Pesac. 

 4. Pentru difuzarea, afișarea actelor emise și aprobate la nivelul Primăriei Comunei PESAC 

și al SPCLEP Pesac, se desemnează: 

a) Doamna Selejan Lucia, având funcția de inspector I principal în cadrul Primăriei 

Comunei Pesac; 

b) Domnul Nedin Vasile-Petru, cu atribuții delegate în domeniul protecției civile în 

cadrul Primăriei Comunei Pesac și al SPCLEP Pesac, precum și Șef al Serviciului 

Voluntar pentru Situații de Urgență Pesac. 

 5. Pentru organizarea apărării împotriva incendiilor la locurile de muncă la nivelul Primăriei 

Comunei PESAC și al SPCLEP Pesac conform art.23 al O.A.P. nr.163/2007, se numesc şefii locurilor 

de muncă, astfel : 

a) Domnul Toma Cornel, având funcția de Primar al Comunei Pesac; 

b) Domnnul Lungu Mihail, având funcția de Viceprimar al Comunei Pesac. 

 6. Pentru planificarea/executarea de controale proprii la nivelul Primăriei Comunei Pesac și 

al SPCLEP Pesac, conform art.149 – 151 din O.A.P. nr.163/2007, se desemnează: 

a) Domnul Toma Cornel, având funcția de Primar al Comunei Pesac; 

b) Domnul Lungu Mihail, având funcția de Viceprimar al Comunei Pesac; 

c) Domnul Nedin Vasile-Petru, cu atribuții delegate în domeniul protecției civile în 

cadrul Primăriei Comunei Pesac și al SPCLEP Pesac, precum și Șef al Serviciului 

Voluntar pentru Situații de Urgență Pesac; 

d) Doamna Suciu Flavia, în calitate de Cadru tehnic cu atribuții în domeniul prevenirii și 

stingerii incendiilor, din partea S.C. WEST WINDOW S.R.L. şi reprezentant al 

Primăriei Comunei Pesac. 

 7. Pentru analiza periodică a capacității de apărare împotriva incendiilor, conform art.151 - 

153 din O.A.P. nr.163/2007, pentru Primăria Comunei Pesac și SPCLEP Pesac se desemnează: domnul 

Nedin Vasile-Petru, cu atribuții delegate în domeniul protecției civile la nivelul Primăriei Comunei 

Pesac și al SPCLEP Pesac și, totodară, Șef al Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Pesac. 

 8. Pentru elaborarea de programe de optimizare la nivelul Primăriei Comunei Pesac și al 

SPCLEP Pesac, se desemnează: 

a) Domnul Toma Cornel, având funcția de Primar al Comunei Pesac ; 

b) Domnul Lungu Mihail, având funcția de Viceprimar al Comunei Pesac; 

c) Domnul Nedin Vasile-Petru, cu atribuții delegate în domeniul protecției civile în 

cadrul Primăriei Comunei Pesac și al SPCLEP Pesac, precum și Șef al Serviciului 

Voluntar pentru Situații de Urgență Pesac. 

 9. Pentru asigurarea respectării criteriilor de instruire la nivelul Primăriei Comunei Pesac și al 

SPCLEP Pesac, conform O.A.P. nr.712/2005 pentru aprobarea dispozițiilor generale privind instruirea 

salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă, cu modificările și completările ulterioare, se desemnează: 

a) Domnul Toma Cornel, având funcția de Primar al Comunei Pesac ; 

b) Domnul Lungu Mihail, având funcția de Viceprimar al Comunei Pesac; 

c) Domnul Nedin Vasile-Petru, cu atribuții delegate în domeniul protecției civile în 

cadrul Primăriei Comunei Pesac și al SPCLEP Pesac, precum și Șef al Serviciului 

Voluntar pentru Situații de Urgență Pesac; 

d) Doamna Suciu Flavia, în calitate de Cadru tehnic cu atribuții în domeniul prevenirii și 

stingerii incendiilor, din partea S.C. WEST WINDOW S.R.L. şi reprezentant al 

Primăriei Comunei Pesac. 

 10. Pentru asigurarea cerințelor de atestare, avizare, autorizare, agrementare, pentru 

activitățile, materialele sau instalațiile utilitare la nivelul Primăriei Comunei Pesac și al SPCLEP Pesac 

se desemnează: 

a) Domnul Toma Cornel, având funcția de Primar al Comunei Pesac; 
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b) Domnul Lungu Mihail, având funcția de Viceprimar al Comunei Pesac; 

c) Domnul Nedin Vasile-Petru, cu atribuții delegate în domeniul protecției civile în 

cadrul Primăriei Comunei Pesac și al SPCLEP Pesac, precum și Șef al Serviciului 

Voluntar pentru Situații de Urgență Pesac. 

 11. Pentru realizarea unui sistem operativ de observare/anunțare incendiu atât pe plan 

intern, cât şi la 112, la nivelul Primăriei Comunei Pesac și al SPCLEP Pesac se desemnează: 

a) Domnul Toma Cornel, având funcția de Primar al Comunei Pesac ; 

b) Domnul Lungu Mihail, având funcția de Viceprimar al Comunei Pesac; 

c) Domnul Nedin Vasile-Petru, având funcția de Șef al Serviciu Voluntar pentru Situații 

de Urgență și cu atribuții delegate de Inspector protecție civilă în cadrul Primăriei 

Comunei Pesac. 

 12. Pentru asigurarea funcţionării la parametrii tehnici a instalațiilor şi mijloacelor tehnice 

de apărare împotriva incendiilor la nivelul Primăriei Comunei Pesac și al SPCLEP Pesac se 

desemnează: 

a) Domnul Lungu Mihail, având funcția de Viceprimar în cadrul Primăriei Comunei 

Pesac; 

b) Domnul Nedin Vasile-Petru, cu atribuții delegate în domeniul protecției civile în 

cadrul Primăriei Comunei Pesac și al SPCLEP Pesac, precum și Șef al Serviciului 

Voluntar pentru Situații de Urgență Pesac. 

 13. Pentru analiza evenimentelor produse/concluzii/măsuri la nivelul Primăria Comunei 

Pesac și SPCLEP Pesac, se desemnează: 

a) Domnul Toma Cornel, având funcția de Primar al Comunei Pesac ; 

b) Domnul Lungu Mihail, având funcția de Viceprimar al Comunei Pesac; 

c) Domnul Nedin Vasile-Petru, cu atribuții delegate în domeniul protecției civile în 

cadrul Primăriei Comunei Pesac și al SPCLEP Pesac, precum și Șef al Serviciului 

Voluntar pentru Situații de Urgență Pesac. 

 14. Pentru stabilirea răspunderilor în situația unor contracte/convenții la nivelul Primăriei 

Comunei Pesac și SPCLEP Pesac se desemnează: 

a) Domnul Toma Cornel, având funcția de Primar al Comunei Pesac ; 

b) Domnul Nedin Vasile-Petru, cu atribuții delegate în domeniul protecției civile în 

cadrul Primăriei Comunei Pesac și al SPCLEP Pesac, precum și Șef al Serviciului 

Voluntar pentru Situații de Urgență Pesac. 

 15. Pentru asigurarea formularelor tipizate necesare Primăriei Comunei Pesac și SPCLEP 

Pesac, se desemnează: 

a) Domnul Toma Cornel, având funcția de Primar al Comunei Pesac ; 

b) Domnul Lungu Mihail, având funcția de Viceprimar al Comunei Pesac; 

c) Domnul Nedin Vasile-Petru, cu atribuții delegate în domeniul protecției civile în 

cadrul Primăriei Comunei Pesac și al SPCLEP Pesac, precum și Șef al Serviciului 

Voluntar pentru Situații de Urgență Pesac; 

d) Doamna Suciu Flavia, în calitate de Cadru tehnic cu atribuții în domeniul prevenirii și 

stingerii incendiilor, din partea S.C. WEST WINDOW S.R.L. şi reprezentant al 

Primăriei Comunei Pesac. 

 16. Echipa de primă intervenție la nivelul Primăriei Comunei Pesac și al SPCLEP Pesac este 

formată din lucrători, după cum urmează: 

a) Domnul Lungu Mihail – coordonator echipă de primă intervenție; 

b) Domnii Bercea Cristian și Iuhasz Daniel – acționează cu stingătoare; 

c) Domnii Nedin Vasile-Petru și Stoian Sebastian-Manuel  – evacuează persoanele; 

d) Domnii Bercea Cristian și Iuhasz Daniel – evacuează bunurile materiale; 

e) Domnul Nedin Vasile-Petru – anunță 112; 

f) Domnul Miloș Liviu – întrerupe curentul electric. 
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 Art.2. Pentru organizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor, pe categorii de activităţi, 

se stabilesc următoarele atribuții: 
1. Pentru personalul cu funcţii de conducere atribuțiile sunt: 
- organizează, îndrumă şi controlează, potrivit legislaţiei în vigoare, activitatea de prevenire 

şi stingere a incendiilor în sectoarele de activitate pe care le conduc; 
- organizează și asigură instruirea întregului personal din subordine, potrivit dispoziţiilor în 

vigoare, asigură testarea acestuia şi verifică eficienţa acestuia; 
- organizează şi execută controale sistematice ale respectării prevederilor şi instrucţiunilor 

de P.S.I. pe locurile de muncă pe care le coordonează; 
- organizează identificarea pericolelor de incendii stabilind şi realizând măsurile de 

eliminare a acestora; 
- face propuneri pentru dotarea, conform normelor de P.S.I., a tuturor locurilor de muncă 

din sectorul coordonat, cu instalaţiile, echipamentele de protecţie şi substanţele chimice necesare pentru 
prevenirea şi stingerea incendiilor, precum şi cu sistemele, aparatele şi dispozitivele de protecţie 
împotriva incendiilor; asigură şi răspunde de menţinerea în permenenţă a acestor dotări în stare de 
funcţionare sau de utilizare (inclusiv de efectuarea la timp a operaţiunilor de verificare, întreţinere, 
revizie, reparaţii); 

- asigură şi răspunde de pregătirea corespunzătoare a întregului personal din subordine în 
ceea ce priveşte modul de comportare şi de acţiune în cazul unui incendiu; 

- organizează instruirea corespunzătoare a echipelor de intervenţie, efectuează exerciţii 
practice şi aplicaţii periodice în baza schemelor de intervenţie; 

- în caz de incendiu, coordonează acţiunile de intervenţie ale forţelor şi mijloacelor proprii 
sectorului coordonat şi cooperează cu pompierii militari sau alte forţe sosite la locul incendiului, 
comunicând acestora elementele tehnice specifice instalaţiilor afectate pentru a se asigură eficienţa 
intervenţiei; 

- organizează şi controlează modul în care se execută operaţiile cu foc deschis, instruirea şi 
dotarea corespunzătoare a personalului respectiv, respectarea normelor şi instrucţiunilor în vigoare în 
acest domeniu; 

- îndeplineşte şi răspunde de realizarea în termen de către personalul din subordine a 
obligaţiilor şi măsurilor ce le revin privind autoapărarea împotriva incendiilor; 

- îndeplineşte la termen măsurile şi sarcinile de P.S.I. ce ii revin în urma controalelor 
executate de organele de specialitate; 

- răspunde de respectarea disciplinei la locul de muncă de către personalul din subordine; 
sancţionează, în limitele drepturilor ce le revin, sau propun sancţionarea celor vinovaţi de abateri de la 
normele de prevenire şi stingere a incendiilor. 
 2. Pentru personalul cu funcţii de execuţie, indiferent de locul de muncă sau pregătire, 
atribuțiile sunt: 
 - să respecte regulile și măsurile de apărare împotriva incendiilor, aduse la cunoştinţă, sub 
orice formă, de conducătorul instituţiei, după caz; 
 - să utilizeze substanţele periculoase, instalaţiile, utilajele, maşinile, aparatura și 
echipamentele potrivit instrucţiunilor tehnice, precum și celor date de conducătorul instituţiei; 
 - să nu efectueze manevre nepermise sau modificări neautorizate ale sistemelor și instalaţiilor 
de apărare împotriva incendiilor; 
 - să comunice, imediat după constatare, conducătorului locului de muncă orice încălcare a 
normelor de apărare împotriva incendiilor sau a oricărei situaţii stabilite de acesta ca fiind un pericol de 
incendiu, precum și orice defecţiune sesizată la sistemele și instalaţiile de apărare împotriva incendiilor; 
 - să coopereze cu salariaţii desemnaţi, după caz, respectiv cu cadrul tehnic specializat, care 
are atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor, în vederea realizării măsurilor de apărare 
împotriva incendiilor; 
 - să acţioneze, în conformitate cu procedurile stabilite la locul de muncă, în cazul apariţiei 
oricărui pericol iminent de incendiu; 
 - să furnizeze persoanelor abilitate toate datele și informaţiile de care are cunoştinţă, 
referitoare la producerea incendiilor. 
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 3. Personalul angajat și colaborator: 
 - să respecte Normele generale de apărare împotriva incendiilor, prevederile prezentelor 
dispoziţii generale, măsurile și regulile specifice stabilite în cadrul persoanei juridice la care este 
angajat; 
 - să respecte instrucţiunile specifice de exploatare a aparatelor/echipamentelor aflate în 
dotarea spaţiului în care este angajat; 
 - să participe, conform atribuţiilor stabilite, la evacuarea personalului în condiţii de 
siguranţă; 
 - să intervină, conform organizării specifice locului de muncă, pentru stingerea oricărui 
incendiu, utilizând mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor din dotare; 
 - să respecte instrucțiunile/regulile specifice privind apărarea împotriva incendiilor, aduse la 
cunoştinţă sub orice formă de către conducătorul instituției; 
 - prin modul de comportare, să nu afecteze buna funcţionare a mijloacelor tehnice, 
sistemelor, instalaţiilor și altora asemenea, destinate apărării împotriva incendiilor din dotarea 
spațiilor/clădirilor;  
 - să respecte toate mesajele transmise în caz de incendiu. 

 

 Art.3. Activitatea de apărare împotriva incendiilor la nivelul Primăriei Comunei Pesac și 

SPCLEP Pesac este obligație de serviciu. 

 

 Art.4. Prezenta dispoziție a Primarului Comunei Pesac se aduce la cunoştinţa întregului 

personal din cadrul Primăriei Comunei Pesac și al SPCLEP Pesac pe bază de semnătură. 

 

 Art.5. Cu data prezentei își încetează aplicabilitatea orice prevederi contrare. 

 

Art.6. Prezenta dispoziție se comunică: 

- Instituţiei Prefectului-Judeţul Timiş – Serviciul controlul legalităţii, aplicării actelor 

cu caracter reparatoriu şi contencios administrativ; 

- Viceprimarului Comunei Pesac; 

- Domnului Nedin Vasile-Petru, Șef al Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență 

Pesac; 

- Doamnei Suciu Flavia, în calitate de Cadru tehnic cu atribuții în domeniul prevenirii 

și stingerii incendiilor din partea S.C. WEST WINDOW S.R.L.; 

- Responsabilului p.s.i.  

- Salariaţilor din cadrul Primăriei Comunei Pesac și al SPCLEP Pesac; 

- La dosarul profesional al celor în cauză; 

- Prin afișaj, atenției publice. 

 

 

                     PRIMAR,                AVIZAT  

         TOMA CORNEL                                                                    Secretar Comună, 

                                                                                               DUMITRAŞ ANGELICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 154 din 20.12.2018 
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D I S P O Z I Ţ I A 
 

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 Pesac și al SPCLEP Pesac                            

 

 

 

 

           Primarul Comunei Pesac, Judeţul Timiş; 

 Având în vedere următoarele: 

- prevederile Dispoziției Primarului Comunei Pesac nr.151/20.12.2018 privind încadrarea în 

funcţia contractuală de Șef S.V.S.U. în cadrul Primăriei Comunei Pesac, pe perioadă nedeterminată, a 

domnului  Nedin Vasile-Petru; 

- prevederile Dispoziţiei Primarului Comunei Pesac nr.153/20.12.2018 privind numirea unui 

inspector protecţie civilă şi cadru tehnic P.S.I. la nivelul Primăriei Comunei Pesac și al SPCLEP 

Pesac; 

- 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 și 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 Administrație Publică nr.163/2007 privind aprobarea Normelor generale de 

apărare împotriva incendiilor; 

- prevederile O.A.P. nr.712/2005 pentru aprobarea dispozițiilor generale privind instruirea 

salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă, cu modificările și completările ulterioare;  

- prevederile art.18-21, art.110-126 din Anexa la O.A.P. nr.262/02.12.2010 privind aprobarea 

Dispozițiilor generale de apărare împotriva incendiilor la spații și construcții pentru birouri; 

 În temeiul art.63 şi art.68 alin.1 ale art.115 alin.1 lit.a și ale art.115 alin.2 și alin.7 din Legea 

nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată (r1), cu modificările și completările 

ulterioare, 

 

D    I    S    P    U    N    E : 
 

Art.1 Începând cu data de 01.01.2019, se stabilesc responsabilităţile şi modul de organizare 
privind apărarea împotriva incendiilor la nivelul Primăriei Comunei Pesac și al SPCLEP Pesac. 

Art.2. 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 

NEDIN VASILE-PETRU, Șef S.V.S.U. în cadrul Primăriei Comunei Pesac. 
Art.3. 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. 
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Art.4. Atribuţiile persoanelor cu răspundere pe linia prevenirii incendiilor sunt specificate în 
Dispoziția Primarului Comunei Pesac nr.154/20.12.2018. 

Art.5. Doamna Suciu Flavia, în calitate de Cadru tehnic cu atribuții în domeniul prevenirii și 

stingerii incendiilor, reprezentant al S.C. WEST WINDOW S.R.L. a elaborat Instrucţiunile pentru 

prevenirea și stingerea incendiilor și pentru situaţii de urgență conform Anexei nr.1 la prezenta 

dispoziție şi va propune măsuri pentru dotarea spaţiilor cu mijloace de primă intervenţie. 
Art.6. Organizarea apărării împotriva incendiilor la locul de muncă constă în: 
a) prevenirea incendiilor prin luarea în evidenţă a materialelor şi dotărilor tehnologice 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. 
Art.7. 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. 
Art.8. (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. 

Art.9. 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 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, 
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fum, gaze toxice; 
g) 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. 

Art.11. 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. 

Art.12. (1) 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. 

Art.13. (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. 

Art.14. (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. 

Art.15. Planurile de protecţie împotriva incendiilor se actualizează ori de câte ori este cazul, în 
funcţie de condiţiile reale. 

Art.16. (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 
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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. 

Art.17. 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. 
Art.18. 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. 

Art.19. 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. 

Art.20. (1) Alarmarea în caz de incendiu poate fi: alarmare locală și alarmarea pompierilor 
militari. 

              (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. 

Art.21. 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. 
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 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. 
Art.22. Conducătorul instituției are următoarele obligaţii privind asigurarea evacuării in caz de 

incendiu: 
a) stabileşte modalităţile si procedurile de evacuare a persoanelor si bunurilor, adaptate la categoria 

spațiilor și construcţiilor pentru birouri; 
b) stabileşte modalități de evacuare a persoanelor care nu se pot evacua singure; 
c) asigură instruirea personalului propriu privind atribuţiile ce le revin din organizarea evacuării în 

caz de incendiu; 
d) asigură mijloacele necesare evacuării în caz de incendiu; 
e) stabileşte priorităţile în desfășurarea operaţiunilor de evacuare în funcţie de personalul propriu 

avut la dispoziţie; 
f) stabileşte ordinea de salvare a bunurilor si materialelor. 

Art.23. 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. 

Art.24. 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. 

Art.25. Alarmarea în caz de incendiu a utilizatorilor se realizează cu mijloace adecvate fiecărui 
obiectiv și dinainte stabilite, astfel încât să nu producă panică în rândul acestora. 

Art.26. (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. 

Art.27. Personalul angajat trebuie să cunoască mijloacele de alarmare, alertare, evacuare 
precum și modul de acţionare în caz de incendiu. 

Art.28. Pentru evacuarea în siguranţă în caz de incendiu se iau măsuri de instruire temeinică a 
personalului angajat privind: 

a) modalităţile practice de asigurare a evacuării utilizatorilor ori, după caz, a salvării persoanelor ce nu 
se pot evacua singure; 

b) 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. 

Art.29. Personalul angajat trebuie să cunoască și să respecte instrucţiunile specifice în vederea 
punerii în aplicare a procedurii de evacuare a utilizatorilor. 

Art.30. Evacuarea utilizatorilor se face: 
a) în mod organizat, sub supravegherea personalului stabilit prin dispoziţiile primarului; 
b) pe locurile dinainte stabilite în incinta instituției, în baza planurilor de evacuare. 

Art.31. Personalul angajat desemnat din spațiile și construcţiile pentru birouri indică 
utilizatorilor căile de evacuare. 

Art.32. Scopul principal al planificării și executării exercițiilor de alarmare/evacuare este 
cunoaşterea, de către personalul angajat, a modului de acţiune în caz de incendiu. 

Art.33. Exerciţiile de alarmare/evacuare în caz de incendiu se planifică și se execută o dată la 3-
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6 luni cu personalul propriu, în funcţie de formele de evacuare și se pot organiza pentru întreaga 
construcţie sau pe segmente din aceasta. 

Art.34. Planificarea, organizarea și executarea exercițiilor de evacuare sunt atribuţii ale 
conducătorului instituției. 

Art.35. Planificarea și executarea exercițiilor de alarmare/evacuare sunt coordonate de persoana 
prevăzută la art.2. 

Art.36. 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. 

Art.37. (1) Ipotezele, obiectivele și scopurile exercițiilor de alarmare/evacuare, respectiv 
obligaţiile pe timpul desfăşurării exerciţiului se prelucrează cu personalul angajat. 

               (2) Pentru fiecare ipoteză în parte, personalul angajat va fi verificat privind 
cunoaşterea modului de acţiune. 

               (3) Pe timpul exercițiilor de evacuare se urmăreşte respectarea regulilor privind 
coordonarea acţiunilor, inclusiv comportamentul personalului în vederea evitării panicii și 
busculadelor. 

Art.38. (1) Modul de desfăşurare a exercițiilor de alarmare/evacuare se analizează de proprietar, 
conducătorul instituției împreună cu persoana prevăzută la art.2. 

             (2) Analiza efectuată este utilizată la actualizarea planurilor de pregătire în domeniul 
situaţiilor de urgență, cât și la reactualizarea planurilor de intervenţie, după caz. 

             (3) Evidența exercițiilor de alarmare/evacuare se ține într-un registru special, conform 
Anexei nr.2 la prezenta dispoziție. 

Art.39. 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. 

Art.40. Exploatarea și menţinerea în stare de funcţionare a mijloacelor tehnice de apărare 
împotriva incendiilor se realizează în conformitate cu reglementările tehnice specifice. 

Art.41. Conducătorul instituției trebuie să asigure existența unui registru de control al 
instalaţiilor de protecţie împotriva incendiilor. 

Art.42. (1) Conducătorul instituției răspunde pentru echiparea, dotarea, inspectarea, întreţinerea 
și repararea mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor în spațiile și construcţiile pentru 
birouri. 

Art.43. Se utilizează numai mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor certificate sau 
agrementate în conformitate cu exigențele reglementărilor în domeniu. 

Art.44. Mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor utilizate de personalul angajat și/sau 
de forţele de intervenţie se amplasează cu respectarea următoarele cerinţe: 

a)  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; 

b)  înălțimea de montare și greutatea acestora să fie pe măsura capacităților fizice ale persoanelor 
care le utilizează; 

c)  să fie bine fixate și să nu împiedice evacuarea persoanelor în caz de incendiu. 
Art.45. Locurile de amplasare a mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor se indică 

prin marcaje sau panouri de semnalizare, conform prevederilor legale. 
Art.46. Dotarea minimă cu stingătoare de incendiu a spațiilor și construcţiilor pentru birouri se 

asigură conform documentaţiei tehnice. 
Art.47. (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. 

             (2) Referitor la performantele de stingere, acestea trebuie sa indeplineasca următoarele 
condiţii: 

a) stingătoarele cu pulbere trebuie să aibă capacitatea/ încărcătura de minimum 6 kg; 
b) stingătoarele cu apă pulverizată/spumă trebuie să aibă capacitatea/încărcătura de minimum 6 litri. 

                (3) Pentru stingătoarele mobile cu încărcătura nominală de 50 kg/1, documentele de 
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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. 
                (4) Se pot utiliza mai multe stingătoare de capacitate mai mică cu performanțe de 
stingere echivalente. 
               (5) Prevederile alin. (2) și (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. 

Art.48. În fiecare spaţiu pentru birouri care are suprafaţa sub 200 m
2
/nivel se asigură dotarea cu 

cel puţin două stingătoare de incendiu. 
Art.49. Se recomandă respectarea următoarelor valori ale distanțelor și înălțimii de montare a 

stingătoarelor în perimetrul suprafeţei protejate: 
a) maxim 15 m, respectiv 20 m față de cele mai importante focare de incendiu din clasele B și A; 
b) maximum 1,4 m înălțime față de pardoseală. 

Art.50. 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. 

Art.51. 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. 

Art.52. Se interzice utilizarea mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor in alte 
scopuri decât cele pentru care sunt destinate. 

Art.53. 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. 

Art.54. Pentru prevenirea şi stingerea incendiilor, în cazul producerii unor calamităţi naturale 
ori catastrofe, s-au prevăzut măsuri pe baza scenariilor şi situaţiilor concrete. 

Art.55. În elaborarea concepţiei de acţiune se acordă prioritate salvării vieţilor oamenilor, 
concentrării forţelor şi mijloacelor pentru limitarea pierderilor materiale şi înlăturarea consecinţelor 
respective. 

Art.56. (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. 
(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: 
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 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. 

Art.58. În cazul producerii de inundații se vor avea în vedere următoarele: 

 Se acţionează pentru cercetarea zonelor clădirii afectate pentru stabilirea situaţiei reale; 

 Evacuarea persoanelor aflate în pericol; 
 Organizarea evacuării bunurilor materiale de valoare sau a celor care interacţionează periculos în 
contact cu apa, aflate în locurile inundate; 
 Asigurarea întreruperii, cu ajutorul specialiştilor, a instalaţiilor electrice şi de gaze, interzicerea 
folosirii mijloacelor de iluminat improvizate; 
 Asigurarea pazei bunurilor calamitate; 
 Limitarea zonelor calamitate prin măsuri adecvate şi în funcţie de situaţia efectivă la faţa locului; 
 Asigurarea unor legături permanente între punctele de comanda şi echipele de lucru dislocate , 
pentru a putea fi concentrate operativ în caz de incendiu. 

Art.59. 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. 

Art.60. (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. 

                 (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.). 
                 (3) Țesuturile arse, secreţiile și sângele acumulat în aceste ţesuturi reprezintă un mediu 
prielnic pentru înmulţirea microbilor. Rănile se pot infecta (suprainfecta) și în timp, dacă măsurile luate 
nu sunt corespunzătoare. Astfel, în câteva zile pot apărea: 

- intensificarea durerilor la nivelul arsurii; 
- înroșirea și umflarea zonei în jur sau brazde roşii ce pornesc de la arsură; 
- întărirea, umflarea și încălzirea zonei; 
- o decolorare galben-verzuie și chiar scurgerea prin plagă a puroiului, 

dacă infecţia avansează; 
- alterarea stării generale: dureri de cap, febră (39°-40°), frisoane, tahicardie, 

dureri la baza membrului rănit, inflamarea ganglionilor regionali (adenita), 
atunci când infecţia este intensă. 

                 (4) Rănile infectate necesită îngrijiri medicale. 
                 (5) Acordarea primului ajutor trebuie să înceapă prin prevenirea suprainfectării plăgii 
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protejând-o de orice contact cu obiecte murdare, nesterile (mâini, instrumente, materiale de pansat etc.). 
                 (6) 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 

Art.61. 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. 

Art.62. (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. 

               (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. 
                (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. 
               (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. 
 Art.63. Activitatea de apărare împotriva incendiilor la nivelul Primăriei Comunei Pesac și al 

SPCLEP Pesac este obligație de serviciu. 

 Art.64. Prezenta dispoziție a Primarului Comunei Pesac se aduce la cunoştinţa întregului 

personal din cadrul Primăriei Comunei Pesac și al SPCLEP Pesac pe bază de semnătură. 

 Art.65. Cu data prezentei își încetează aplicabilitatea orice prevederi contrare. 

Art.66. Prezenta dispoziție se comunică: 

- Instituţiei Prefectului-Judeţul Timiş – Serviciul controlul legalităţii, aplicării actelor 

cu caracter reparatoriu şi contencios administrativ; 

- Viceprimarului Comunei Pesac; 

- Domnului Nedin Vasile-Petru, Șef al Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență 

Pesac; 

- Doamnei Suciu Flavia, în calitate de Cadru tehnic cu atribuții în domeniul prevenirii 

și stingerii incendiilor, reprezentant al S.C. WEST WINDOW S.R.L.; 

- Responsabilului p.s.i.  

- Salariaţilor din cadrul Primăriei Comunei Pesac și al SPCLEP Pesac; 

- La dosarul profesional al celor în cauză; 

- Prin afișaj, atenției publice. 

 

                     PRIMAR,                AVIZAT  

         TOMA CORNEL                                                                    Secretar Comună, 

                                                                                               DUMITRAŞ ANGELICA 
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ANEXA NR.1 

              La Dispoziția Primarului Comunei Pesac nr.155/20.12.2018 

 

 

 

 

INSTRUCŢIUNI PENTRU PREVENIREA ȘI STINGEREA 

INCENDIILOR ȘI PENTRU SITUAŢII DE URGENȚĂ 
 

 

 

Având in vedere următoarele prevederi legale: 

- Legea 307/2006 - Legea privind apararea împotriva incendiilor; 

- Legea 481/2004 - Legea privind protecţia civilă; 

- Ordinul 163/2007 al Ministerului Administraţiei si Internelor-Norme generale de 

aparare împotriva incendiilor; 

- Ordinul 166/2010 al Ministerului Administraţiei si Internelor - pentru aprobarea 

Dispoziţiilor generale privind apărarea împotriva incendiilor la construcţii şi instalaţiile 

aferente;  

- Ordinul 262/02.12.2010 al Ministerului Administraţiei si Internelor - apărarea 

împotriva incendiilor la spaţii şi construcţii pentru birouri, 

se elaborează următoarele Instrucțiuni pentru prevenirea și stingerea incendiilor 

și pentru situaţii de urgență. 

 

 

 

Cap.I. CALAMITĂȚI NATURALE 

TIPURI DE DEZASTRE 
 

Art.1. Având in vedere ca majoritatea dezastrelor nu pot fi evitate, pentru a reduce drastic in 

primul rând pierderile de vieţi omeneşti si pentru a limita pierderile de bunuri, este bine ca 

populaţia sa cunoască anumite lucruri. 

Art.2. Reguli generale de comportament la dezastre: 

A. Înainte de producerea dezastrului: 

 învățați semnalele de alarmare transmise prin sistemul protecţiei civile, al 

autorităţilor si altor organizaţii abilitate sa intervină in astfel de situaţii; 

 păstrați-vă calmul; 

 deschideţi aparatele radio si televizoarele si ascultaţi informaţiile generale emise pe 

aceste căi, buletinele meteorologice, sfaturile transmise de autorităţile in drept; 

 dacă sunteți sfătuiți sa părăsiţi locuința/localitatea/zona, faceţi prompt acest lucru; 

 in situaţie de dezastru, folosiţi telefonul numai pentru a anunţa (semnala) 

autorităților locale evenimente importante, cum ar fi incendii, inundaţii, alunecări 

de teren, accidente majore, inzapeziri etc. si pentru a solicita ajutor medical; 

 păstrați la îndemână, in casă sau in jurul ei, un stoc de provizii suficient de mare ca 

să vă ajute sa supravieţuiţi câteva zile; dacă sunteți acasă , aceste provizii vă vor 

ajuta sa treceți fără greutăți peste perioada de pericol; dacă sunteți evacuaţi si 

trebuie sa va deplasaţi in alte localități, trebuie sa va luaţi cu dumneavoastră rezerve 

de alimente pentru a le folosi pe drum sau după ce ajungeţi in noua localitate; 

 cele mai importante articole pe care trebuie sa le păstrați la îndemână sunt: apa, 

hrana, medicamentele, trusa de prim ajutor, documentele personale. 

B. După producerea dezastrului: 

 respectaţi cu strictețe măsurile stabilite, îndrumările si comunicările organelor de 

protecţie civilă, ale autorităţilor si ale altor organizaţii abilitate sa intervină in astfel 

de situaţii; 

 pătrundeți cu extremă precauţie in interiorul clădirilor care au fost avariate sau 
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slăbite; 

 nu intrați cu torțe, lumânărisau ţigări aprinse in clădirile avariate sau care au fost 

inundate; 

 nu atingeţi firele electrice căzute sau rupte; 

 dacă  simţiţi miros de gaze, deschideţi toate ferestrele si uşile, închideţi robinetul 

principal de gaze, părăsiţi casa imediat si anunţaţi (dacă  este posibil) întreprinderea 

de distribuţie a gazelor; 

 dacă diferite aparate electrice sunt ude, întâi întrerupeți sursa principală de curent 

electric, ștergeți-le de umezeală, uscați-le si, in final, conectați-le la priza (atentie ! 

nu faceţi acest lucru dacă sunteți ud sau stați în apă); 

 verificaţi rezervele de apă și hrană înainte de a le folosi; 

 urmăriţi instrucţiunile organelor de protecţie civilă în legătură cu folosirea apei și 

alimentelor; 

 dacă este necesar, cereţi alimente, îmbrăcăminte, asistență medicală  si adăpost ; 

 îndepărtați-vă sau stați departe de zonele calamitate. Nu împiedicaţi acţiunile de 

intervenţie; sprijiniți-le când vi se cere acest lucru; 

 sprijiniţi echipele de voluntari ai Crucii Roşii in acţiunile de ajutorare a persoanelor 

afectate de dezastre; 

 după trecerea pericolului, daţi de ştire rudelor ca acestea să ştie ca sunteți in 

siguranţa, altfel, autoritățile locale pot pierde timp căutându-vă; 

 nu transmiteţi zvonuri sau ştiri exagerate despre efectele dezastrului. 

Art.3. Când cereţi ajutor specializat, telefonaţi la numărul stabilit pentru cazurile de urgență și 

anume: 

 AMBULANȚA-112  

 POMPIERII – 112 

 POLIȚIA-112 

Art.4. Informaţiile pe care le veţi comunica sunt: 

 Cine telefonează: numele si prenumele persoanei care telefonează. 

 De unde: adresa si numărul de telefon de unde se telefonează. 

 Ce s-a intamplat: tipul accidentului: prăbuşire clădire, incendiu etc. 

 Unde: locul unde s-a produs accidentul: localitatea, strada, numărul. 

 Persoanele afectate: cate persoane au nevoie de ajutor. 

 Tipul ajutorului solicitat: Menţionaţi dacă e nevoie de echipament special. 

 Ce se poate face până  la sosirea echipei de intervenţie: solicitaţi câteva 

recomandări autorizate. 

 Confirmarea receptionarii apelului: solicitaţi numele si funcţia persoanei care a 

preluat apelul dv. 

Art.5. Alte informaţii utile sunt: 

 Rezerva de medicamente; 

 Trusa de medicamente va conţine, în primul rând, medicamentele pe care le luaţi 

permanent sau periodic, recomandate de medic. La acestea, puteți adauga alte 

medicamente cum ar fi cele pentru combaterea durerii, a febrei. Din aceasta 

categorie vor face parte medicamente pe care le-ati mai luat si le-ati tolerat fără 

probleme. Atentie! Medicamentele sunt pentru uzul dumneavoastră! Nu 

recomandaţi niciodată din medicamentele dumneavoastră altor persoane! 

Art.6. Pentru prevenirea bolilor infecto-contagioase in timpul inundaţiilor, în cazul unor 

dezastre provocate de inundaţii, persoanele aflate in zona calamitata sunt supuse riscului unor 

îmbolnăviri cu calea de intrare digestiva, si nu numai, care pot afecta mai multe persoane, până  la 

intrega comunitate, raspandindu-se cu repeziciune. De aceea, se recomanda luarea catorva masuri 

elementare de prevenire:  

 sa se consume alimente si apa numai din surse sigure; 

 sa se apeleze la apa din surse proprii numai după ce autoritățile de specialitate 

considera ca nu mai reprezintă un pericol; 

 sa fie respectate normele de igiena individuala si colectiva, mai ales, sa nu se manance 

cu mâinile murdare;  
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 de asemenea, sa se accepte vaccinarea, dacă autoritățile sanitare recomanda aceasta 

măsură de protecţie împotriva unor boli; 

 la primele semne de boala - scaune diareice multiple, febră, vărsături - se va solicita de 

urgență ajutorul medical. 

Art.7. (1) Pentru evitarea altor îmbolnăviri, se recomanda ingrijirea corecta a rănilor, protecţia 

picioarelor cu cizme de cauciuc si schimbarea îmbrăcămintei ude cu una uscata. 

             (2) De indata ce condiţiile permit si dacă este cazul, se impune îndepărtarea leşurilor 

animalelor moarte si amenajarea latrinelor. 

Art.8. (1) Hipotermia provocata de statul la temperaturi joase, in condiţiile intemperiilor din 

anotimpurile răcoroase - ploaie, zapada, ger - poate afecta serios sanatatea oamenilor.  

           (2) Se considera ca o persoana este in hipotermie, atunci când temperatura corpului 

(trunchiului) este inferioara celei de 36 grade. Pentru a ajuta aceste persoane sa se poată reîncălzi, 

le vom acoperi cu paturi izolante si li se vor da sa bea băuturi nealcoolice calde.  

            (3) In funcţie de gravitatea hipotermiei, care poate ajunge până  la degeraturi, se va 

apela la ingrijirile medicale.  

            (4) Până  la cel mai apropiat punct de acordare a primului ajutor medical, zonele 

afectate de degeraturi se vor acoperi cu materiale curate si vor fi protejate fata de traumatisme. 

Art.9. (1) Umanitatea fata de victimele unui dezastru este esențială.  

           (2) Cei mai apropiaţi oameni pe care se poate conta intr-o situaţie de dezastru sunt 

vecinii care nu au avut de suferit. Fie ca sunt din aceeaşi localitate ori din localităţile imediat 

învecinate, aceștia au posibilitatea sa ajungă primii la locul dezastrului.  

            (3) Dar sunt situaţii in care, oricata bunăvoinţă ar demonstra, aceşti vecini nu dispun de 

mijloacele necesare pentru a oferi un sprijin profesionist, adecvat ori relevant. Ceea ce le sta in 

putere sa faca întotdeauna insa este sa manifeste înţelegere, compasiune, prin gesturi simple de 

omenie aducand putina alinare. 

            (4) Victimele unui dezastru, mai ales in primele ore, sunt copleşite si dezorientate, ele 

având nevoie de prezenta si susţinerea morala a celorlalţi. O supa calda sau un ceai, o sticla cu 

apa, o haina uscata, o mana de ajutor si o vorba de încurajare pot sa readuca speranţa in sufletul 

celui lovit.  

             (5) Persoana afectata trebuie sprijinita sa treaca peste clipele dificile prin demonstrarea 

solidarităţii si compasiunii semenilor care-i vin in ajutor. Ea trebuie sprijinita sa-si mobilizeze 

resursele cat mai repede pentru a se reabilita in timpul cel mai scurt. 

 

 

INUNDAŢIILE 
 

Art.10. (1) Inundaţiile pot fi prevăzute, cu excepţia celor instantanee, care se manifesta similar 

spargerii unui baraj.  

              (2) Acest tip de dezastru este precedat, de obicei, de intervale mari de prevenire.  

              (3) In funcţie de amploarea lor, inundaţiile pot distruge imobile, poduri si recolte, pot 

ucide oameni, animale domestice si fauna. 

              (4) Sprijinul oferit populaţiei afectate de inundaţii de către serviciile specializate ale 

autorităţilor si de voluntari ai Crucii Roşii inca din primele ore de la producerea dezastrului are ca 

obiective principale, intr-o prima faza, salvarea vieţii oamenilor aflaţi in condiţii de risc maxim 

prin acţiuni de evacuare din zonele izolate/periculoase, acordarea primului ajutor si a serviciilor de 

asistență de baza, si, in măsură posibilului, salvarea bunurilor materiale ale acestora. In faza 

următoare, se actioneaza pentru asigurarea asistentei victimelor in ceea ce priveşte accesul la apa 

potabila, alimente de baza, adăpost , salubritate, îngrijiri medicale de baza, prevenirea apariţiei si 

răspândirii epidemiilor. 

              (5) Coordonarea operaţiunilor de intervenţie pentru limitarea consecinţelor 

inundaţiilor reprezintă o provocare specifica pentru serviciile de urgenta, deoarece, uneori, sunt 

acoperite de apa arii vaste de pamant, facand coordonarea foarte dificila. In aceste condiţii, 

organizarea logisticii, transportului si distribuţiei ajutoarelor este dificila, cu atat mai mult cu cat, 

adesea, este deteriorata si infrastructura locala. 

              (6) Inundaţiile ce se produc instantaneu (ruperea unui baraj/dig sau ploaia torenţiala 

cu cantitate mare de apa pe unitatea de timp si suprafaţa) sunt provocate de volume extreme de apa 
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ce apar brusc si curg rapid, acoperind mari suprafeţe. Datorita instalării lor rapide, inundaţiile 

instantanee sunt dificil de prevăzut si le oferă oamenilor puţin timp pentru a scapa in locuri mai 

înalte  si a lua cu ei apa potabila, alimente, îmbrăcăminte groasă, mijloace de comunicare si alte 

articole esenţiale pentru asigurarea supravieţuirii. 

             (7) De obicei, după inundaţii urmeaza doua faze. In timpul primei faze oamenii se 

aglomerează pe zonele înalte  si sigure, împreuna cu animalele domestice. Spre aceste zone se 

refugiază insa si animalele sălbatice, fapt ce poate pune in pericol sanatatea si viata oamenilor. In 

aceste locuri, apa de băut este deseori greu de găsit, iar salubritatea mediului nu poate fi asigurata. 

             (8) In timpul celei de-a doua faze, o data cu începerea retragerii apei, oamenii revin la 

casele lor. Aceasta faza reprezintă deseori un proces prelungit (anumite zone se usucă mai incet 

decât altele). Odata ajunşi acasă , oamenii trebuie sa faca fata unor dificultăţi legate de distrugerea 

sau afectarea sistemelor de alimentare cu apa, a fântânilor ce necesita reabilitarea, curatarea si 

dezinfectarea. 

             (9) După producerea inundaţiei pot apărea riscurile izbucnirii unor epidemii, cele mai 

probabile fiind bolile infectioase cu transmitere hidrica (holera, hepatita A). 

            (10) Dezastre colaterale ce pot fi cauzate de ploi puternice si inundaţii sunt: 

- Cedări de baraje/diguri - pot fi provocate de o construcţie defectuoasa sau de deplasarea 

fundaţiei barajului in urma unui cutremur sau a unor foraje efectuate in apropiere. 

Barajele/digurile construite din pamant sunt mai predispuse sa cedeze când ploile excesive umplu 

rezervorul peste cota de atentie sau până  la refuz. Apa excedentara se revărsă in acest caz peste 

baraj, erodandu-1 treptat si tăind canale adanci in el. Acestea slăbesc întreaga structura care, prin 

urmare, poate ceda complet. Rezultatul cedării unui baraj sau ruperea unui dig este eliberarea 

brusca a unor cantitati mari de apa care matura totul in cale pe o suprafaţa intinsa, cauzand multe 

decese si accidentări.  

- Alunecări de teren - reprezintă alunecarea unor straturi de pamant aflate la suprafaţa solului 

peste cele de dedesubt sau desprinderea unor bucăţi masive de sol si pietre. Alunecările de teren 

sunt provocate si se asociaza de cele mai multe ori cu alte dezastre cum ar fi furtunile locale 

puternice si inundaţiile provocate de râuri, defrişări masive, căderi de ploi abundente, topirea 

brusca a zăpezii, eroziunea solului sau cutremure, putând, de asemenea, sa se producă in zone 

aflate sub un strat gros de zapada. 

Art.11. (1) Ce sa faceţi inainte de inundaţie? Inundaţiile pot sa apara oricând si oriunde. 

Exista multe zone predispuse la inundaţii pe tot cuprinsul tarii, având diferite nivele de risc. 

Inundaţiile pot afecta pe oricine. 

             (2) Măsuri necesare a fi luate: 

 Interesati-va la oficialităţile locale dacă proprietatea dvs. se afla intr-o zona predispusa la 

inundaţii sau cu risc ridicat (țineţi minte ca si in afară zonelor cu risc inalt se produc deseori 

inundaţii).  

 Aflaţi care sunt semnalele oficiale de avertizare pentru inundaţii si ce trebuie sa faceţi când le 

auziţi.  

 De asemenea, intrebati cum va puteți proteja casa de inundaţii. 

 Identificaţi barajele existente in zona in care locuiţi si determinaţi dacă ele reprezintă un 

potenţial pericol pentru dvs. 

 Cumpăraţi un aparat de radio alimentat cu baterii si seturi de baterii de rezervă, pentru a putea 

afla oricând, chiar si după întreruperea alimentării cu energie electrică, toate notificările legate 

de inundaţii emise de autorități. 

 Afişaţi numerele de telefon ale serviciilor de urgență telefon. Învățați copiii sa sune la 112. 

 Fiţi pregătit pentru evacuare. Familiarizați-vă cu rutele de evacuare din comunitatea dvs. si 

aflaţi unde puteți găsi zone înalte. Planificaţi si exersaţi cu familia dvs. o rută de evacuare in 

caz de inundaţii. 

 Discutaţi cu familia despre inundaţii. Planificaţi un loc de întâlnire pentru membrii familiei, in 

eventualitatea in care sunteți separaţi in cazul unui dezastru si nu vă puteți întoarce. Stabiliţi o 

persoană de contact din afara localităţii la care vor suna toți membrii familiei pentru a anunţa 

ca sunt nevătămați. ă-va ca toți  membrii familiei cunosc numele, adresa si numărul de telefon 

al persoanei de contact. 

 Determinaţi cum i-ați putea ajuta pe alţi membri de familie care locuiesc separat, dar care ar 

putea avea nevoie de ajutorul dvs. in cazul unei inundaţii. Determinaţi orice nevoie specială pe 

care ar putea s-o aibă vecinii dvs. 
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 Pregătiți-vă să supravieţuiţi pe cont propriu pentru cel puţin trei zile. Alcătuiţi un set de 

provizii pentru dezastre. Păstrați si împrospătați un stoc de alimente si de apă potabilă. 

 Păstrați documentele importante si obiectele personale de neinlocuit (cum ar fi fotografiile) 

intr-un loc unde nu se vor deteriora. Dacă se prefigurează o inundaţie majoră, luaţi in 

considerare depozitarea acestora intr-un loc mai sigur decât locuinţa dvs. 

 Învățați cum sa întrerupeți utilităţile, cum ar fi alimentarea cu curent electric, gaz si apa, de la 

întrerupătoarele si supapele principale. Aflaţi cum funcţionează sistemul de încălzire. 

 Evitați să construiţi in zone predispuse la inundaţii, exceptând cazul in care o faceţi pentru a va 

supraînălța  locuinţa si a-i întări structura de rezistență. 

 Nu construiţi fără obţinerea tuturor autorizaţiilor legale. Fiecare autorizaţie are un temei bine 

determinat. 

 Cumpăraţi si instalaţi pompe de apa, pe care sa le puteți alimenta si de la generatoare de 

rezerva in cazul întreruperii curentului. 

 Amplasaţi centralele, boilerele si panourile electrice la etajele superioare sau in pod dacă 

exista riscul sa fie acoperite de ape. Dacă acestea se afla la parter, ar trebui sa se afle cu cel 

puţin 30 cm peste limita de inundaţie stabilită in proiectul imobilului, iar pereţii sau suportul 

pe care sunt montate sa fie din beton. 

 Angajaţi un electrician autorizat care sa mute componentele reţelei electrice a casei 

(întrerupătoare, prize, doze si cabluri) cu cel puţin 30 cm peste limita de inundaţie proiectată la 

locuinţa dvs. 

 Instalaţi supape de siguranţă (anti-retur) pe conductele de canalizare, pentru ca in caz de 

inundaţii apa sa nu poată pătrunde prin acestea in locuinţa dvs. 

 Construiţi bariere pentru a împiedica apa sa ajungă in clădire. 

 Izolaţi pereţii fundaţiilor cu materiale hidroizolante, pentru a preveni infiltrarea si erodarea de 

către apa a structurii de rezistență a imobilelor. 

 Contactaţi agenţiile locale însărcinate cu siguranţă construcţiilor si managementul dezastrelor 

pentru mai multe informaţii. 

 Intretineti şanţurile de scurgere din gospodărie si de la drumul de acces in gospodărie. 

 Nu plantaţi altceva dacat iarba, nu lasati sa se adune resturi vegetale sau gunoaie. 

Art.12. Ce sa faceţi in timpul unei inundaţii? 
 Fiţi conştient de riscul unei inundaţii instantanee. Dacă exista o șansă oricât de mică de 

apariţie a unei inundaţii instantanee, găsiţi modalitatea de a va muta cat mai repede intr-o zona 

mai înaltă . 

 Ascultaţi posturile de radio sau televiziune pentru informaţii locale. 

 In cazul in care sunteți surprins in afara locuinţei (pe străzi, in scoli, in parcuri, săli de 

spectacol, in gări, autogari, magazine, alte locuri), este necesar sa respectaţi cu strictețe 

comunicările primite si sa va îndreptați spre locurile de refugiu cele mai apropiate. 

 Memoraţi cursurile de apa, canalele de scurgere si alte zone despre care se ştie ca pot fi 

inundate brusc. Inundaţii instantanee pot apărea in astfel de zone chiar si fără semne 

prevestitoare tipice, cum ar fi nori de ploaie sau ploi abundente. 

 Dacă autoritățile locale emit o alerta de inundaţii, pregătiți-vă de evacuare. 

 Respectaţi ordinea de evacuare stabilită: copiii, bătrânii, bolnavii si, in primul rând, cei din 

zonele cele mai periclitate; 

 Asigurați-vă locuinţa.  

 Dacă aveţi suficient timp, fixaţi sau mutați înăuntru toate bunurile aflate afară.  

 Mutați bunurile esenţiale la etajele superioare. 

 Dacă vi se solicita de către autoritățile locale, întrerupeți utilităţile de la panourile sau valvele 

principale.  

 Deconectaţi toate aparatele electrice.  

 Nu atingeţi echipamentele electrice dacă sunteți ud sau dacă stați in apa. 

 Umpleţi cu apă căzile si chiuvetele, alte recipiente, pentru cazul in care apa devine 

contaminată sau furnizarea ei se va întrerupe. Înainte de a le umple, curățați-le prin spălare cu 

cloramină. 

 Scoateţi animalele din gospodărie si dirijați-le către locurile care oferă protecţie. 

 La părăsirea locuinţei, luaţi documentele personale, o rezervă de alimente, apă, trusa sanitară, 

un mijloc de iluminat, un aparat de radio si pe timp friguros, si îmbrăcăminte mai groasă. 

 După sosirea la locul de refugiu, comportați-vă cu calm, păstrați ordinea, ocupaţi locurile 
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stabilite, protejaţi si supravegheaţi copiii, respectaţi măsurile stabilite.  

 Ajutați  persoanele care au nevoie de sprijin. 

 Păstrați in permanență setul de provizii pentru dezastre la îndemână. 

 Dacă vi se spune sa va evacuaţi locuinţa, conformați-va imediat. 

 Dacă apa incepe sa creasca in interiorul locuinţei dvs. înainte sa va evacuaţi, retrageti-va la 

etaj, in pod, iar dacă este necesar chiar pe acoperiş. 

 Apa provenită din inundaţii poate fi contaminată cu substanţe chimice, alte substanţe toxice 

sau cu diverse alte deşeuri. Dacă ati venit in contact cu apa provenită din inundaţii, spalati-va 

pe mâini cu săpun si apa dezinfectată. 

 Nu va deplasaţi prin apa curgătoare. Apa curgătoare de numai 15 cm adâncime va poate 

dobori de pe picioare. Dacă este necesar sa va deplasaţi prin zone inundate, faceti-o acolo 

unde apa nu este in mişcare. Folosiţi un băț pentru a verifica dacă solul din fata dvs. este 

stabil, pentru a evita obstacolele. 

 Nu treceți cu maşina prin zone inundate. 15 cm de apa ajung până  la caroseria majorităţii 

autoturismelor, cauzand pierderea controlului si posibila impotmolire. 30 cm de apa sunt 

suficienţi pentru ca majoritatea autovehiculelor sa plutească. 60 cm de apa vor matura aproape 

orice fel de vehicul.  

 Dacă apa creste in jurul maşinii dvs., abandonati-o imediat si mutati-va intr-o zona mai înalta, 

dacă puteți s-o faceţi in siguranţa. Atât dvs. cat si vehiculul riscaţi sa fiţi luaţi rapid de ape, pe 

măsură ce nivelul inundaţiei creste. 

 Apa conduce curentul electric, deci stați departe de liniile de tensiune căzute si de cablurile 

electrice! 

 Fiţi atenti la animale - in special la cele periculoase. Si animalele isi abandoneaza adăposturile 

in inundaţii. 

Art.13. Ce sa faceţi după inundaţie? 

 Evitați apa provenită din inundaţie. Aceasta poate fi contaminată cu petrol, benzina sau 

diverse deşeuri din canalizări. De asemenea, apa poate fi incarcata electric datorita unor linii 

electrice subterane sau cabluri căzute la pamant. 

 Fiţi precaut in zonele in care apele s-au retras. Drumurile pot fi erodate si pot sa se 

prabuseasca sub greutatea unui autovehicul. 

 Nu va apropiaţi de cablurile electrice căzute la pamant si raportati-le imediat companiei de 

electricitate. 

 Nu va apropiaţi de zonele de dezastre stabilite de autorități, exceptând cazul in care acestea 

solicita voluntari. 

 Intoarceti-va acasă  doar când autorități le considera ca o puteți face in siguranţa.  

 Nu intrați in clădiri înconjurate de apa.  

 Fiţi extrem de precaut când intrați in clădiri. Pot exista defecte structurale ascunse, in special 

la fundaţii. 

 Înainte de a reveni in locuinţa dvs., inspectaţi clădirea si asigurați-va ca nu exista modificări 

structurale. Nu intrați dacă exista posibilitatea ca imobilul sa se prabuseasca. 

 Când reveniţi in locuinţa dvs., nu folosiţi chibrituri, brichete sau alte obiecte ce produc o 

flacara deschisa, deoarece exista posibilitatea sa se fi strâns gaz in interior. Dacă simţiţi miros 

de gaz sau auziţi un şuierat, deschideţi un geam, părăsiţi locuinţa rapid si sunaţi compania de 

gaze de la un vecin. 

 Pentru siguranţă dvs., nu repomiti curentul înainte ca reţeaua electrică  din locuinţa sa fie 

verificata de către un electrician autorizat. 

 Luaţi in consideraţie necesităţile de sanatate si siguranţă ale familiei dvs.: 

 Spalati-va frecvent pe mâini cu săpun si apa curata, dacă veniţi in contact cu apa provenită din 

inundaţii. 

 Aruncaţi mâncarea  care a intrat in contact cu apa provenită din inundaţii, inclusiv conservele. 

 Fierbeți apa de băut si cea folosită la prepararea mâncării până când autoritățile o declara 

potabila. Urmăriţi ştirile pentru a afla dacă sursa de apa a comunităţii este sau nu contaminată. 

 Urmăriţi ştirile pentru a afla unde va puteți adresa pentru a fi ajutați sa obţineţi adăpost, 

îmbrăcăminte si mâncare. 

 In caz de necesitate, apelaţi la cea mai apropiata instituţie medicală pentru a va asigura 

asistență de specialiate. 

 Reparaţi cat mai curând posibil rezervoarele septice, ţevile si conductele de apa si canalizare, 
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fântânile, instalaţiile sanitare si de salubritate stricate. Instalaţiile sanitare si sistemele de 

canalizare defecte reprezintă un risc serios pentru sanatate. 

 Asigurați-va ca respectaţi standardele si reglementările locale când reconstruiţi. Folosiţi 

materiale si tehnici de construcţie care sa asigure rezistență la apa a locuinţei dvs., astfel incat 

aceasta sa fie protejata in viitoarele inundaţii. 

 

 

CUTREMURELE 
 

Art.14. (1) Un cutremur este reprezentat de o neaşteptată vibraţie a pământului, cauzată de 

separarea si deplasarea plăcilor tectonice sub suprafaţa pământului.  

             (2) Cutremurele, in funcţie de intensitate, pot avea ca efect prăbuşirea clădirilor si a 

podurilor, întreruperea liniilor de telecomunicaţii si de electricitate, producerea incendiilor, 

exploziilor si alunecărilor de teren.  

             (3) Cutremurele mai pot cauza, de asemenea, modificări ale mediului si imense valuri 

in oceane, asa-numitele tsunami, care strabat distante mari in apa până când lovesc si devastează 

regiunile de coasta întâlnite in cale. Deşi stiinta este preocupata in permanență de perfecţionarea 

mijloacelor de predictibilitate a seismelor, in prezent, acest fenomen poate fi anuntat, prin intermediul 

unei aparaturi sofisticate, cu doar câteva zeci de secunde înainte de a se produce. 

           (4) Termeni asociaţi cutremurelor sunt: 

 Cutremur - o alunecare sau mişcare brusca a unor placi din scoarţa pământului, insotita si 

urmata de o serie de vibraţii. 

 Replica - un cutremur de intensitate mai mică  sau similara, care urmeaza principalului 

cutremur.  

 Falie - fisura de-a lungul careia aluneca plăcile scoarţei pământului - o regiune sensibila unde 

doua secţiuni ale scoarţei sunt separate. In timpul unui cutremur, plăcile se pot mişca de la 

cativa centimetri până  la un metru. 

 Epicentru - zona de pe suprafaţa pământului aflata deasupra punctului unde a luat naştere 

cutremurul. 

 Unde seismice - vibraţii care se propaga spre exterior dinspre locul de producere a 

cutremurelor, cu viteze de câteva mile pe secunda. Aceste vibraţii pot zgudui unele clădiri asa 

de brusc si puternic, incat acestea se pot prăbuşi. 

 Magnitudine - indica energia eliberata in urma cutremurului. Aceasta energie poate fi 

masurata cu ajutorul aparaturii speciale si este redata in mod grafic prin marcaje pe scara 

Richter. Magnitudinea 7 pe scara Richter indica un cutremur puternic. Fiecare număr întreg de 

pe scara reprezintă o creştere de 30 de ori a energiei eliberate. Aşadar, un cutremur care are o 

magnitudine 6 este de 30 de ori mai puternic decât unul cu magnitudinea 5. 

Art.15. Ce sa faceţi inaintea unui cutremur? Următoarele informaţii se refera la măsurile de 

pregătire si de siguranţă care trebuie luate de către populaţia care trăieşte in zonele de risc seismic, 

pentru limitarea consecinţelor negative ale unui cutremur: 

 Urmăriţi si remediaţi acele lucruri care ar putea deveni periculoase in timpul unui cutremur. 

 Reparaţi instalaţiile electrice defecte, instalaţiile cu gaz care prezintă scurgeri. 

 Plasaţi obiectele voluminoase sau grele cat mai aproape de podea, pe rafturi inferioare sau 

chiar fixate de perete. 

 Depozitaţi obiectele din sticla sau alte materiale care se pot sparge uşor in dulapuri fixate de 

perete. 

 Montati instalaţii de iluminat fixate bine de perete. 

 Verificaţi si, dacă este cazul, reparaţi sparturile din tencuiala tavanului si a fundaţiei.  

 In cazul apariţiei unor probleme legate de structura clădirii, se recomanda sa apelaţi la experţi. 

 Utilizaţi garnituri flexibile la ţevi, spre a le oferi o anumita flexibilitate pentru a evita astfel 

eventualele scurgeri de gaze sau de apa. Garniturile flexibile sunt mai rezistente la rupturi. 

 Aflaţi de unde si cum se întrerupe curentul electric, gazul sau apa de la principalele 

întrerupătoare si robinete. 

 Estimaţi care sunt punctele slabe ale clădirii si alegeţi refugii mai sigure: 

 Stabiliţi care sunt locurile mai sigure in fiecare camera - sub o masa rezistență sau lângă o 

 grinda. 
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 Identificaţi zonele periculoase din fiecare camera - lângă ferestre, care se pot sparge, biblioteci 

sau piese de mobilier masive, dispuse pe verticala, care pot cadea, sau sub tavane care se pot 

prăbuşi. 

 Verificaţi actele privitoare la asigurarea clădirii. Unele pagube pot fi acoperite chiar si fără o 

asigurare speciala pentru cutremure. Protejaţi actele importante din clădire. 

 Pregătiți-va pentru a supravieţui singur pentru cel puţin o perioada de 3 zile. Păstrați un stoc 

suplimentar de apa si alimente. 

Art.16. Ce sa faceţi in timpul unui cutremur? 

A. La prima replică: 

 dacă  sunteţi în clădire, adăpostiţi-vă sub mese solide, paturi; 

 dacă  sunteţi pe stradă, îndepărtaţi-vă de clădiri, cabluri electrice sau conducte de gaze; 

 dacă  sunteţi în maşină, opriţi la distanţă de construcţii, instalaţii electrice, conducte de 

gaze; rămâneţi în maşină. 

B. După prima replică: 

 ascultaţi posturile de radio; 

 opriţi gazele şi alimentarea cu energie electrică, înlăturaţi orice sursă de aprindere;  

 evacuaţi locul luând cu dumneavoastră actele de identitate, îmbrăcăminte călduroasă, 

pături, radio cu baterii, lanternă, medicamente, apă, hrană;  

 nu folosiţi liftul;  

 nu intraţi în clădiri afectate; 

 nu mergeţi după copii la şcoală sau grădiniţă deoarece profesorii, educatorii se ocupă de ei; 

 stați înăuntru până  când mişcarea se opreşte si este sigur sa ieşiţi afară; 

 multe răniri din timpul unui cutremur se intampla când oamenii sunt loviţi de obiectele 

care cad in momentul in care doresc sa intre sau sa iasa din clădiri; 

 încetati lucrul, adăpost iti-va si asteptati; 

 limitati-va deplasările in timpul unui cutremur la cativa paşi, până  la un loc sigur; 

 dacă va aflaţi in interiorul unei clădiri, adăpost iti-va sub o masa rezistență grinzi din 

structura de rezistenţă etc. sau stați aproape de un perete interior; 

 stați departe de ferestre, usi sau pereţi, orice obiecte care ar putea cadea; 

 dacă in apropiere nu se afla nici o masa sau un birou, acoperiti-va fata si capul cu mâinile 

încrucişate si asezati-va intr-un colt mai ferit al încăperii; 

 nu părăsiţi clădirea pe timpul cutremurului; 

 dacă nu va aflaţi in vreo clădire, ramaneti afară; 

 îndepartati-va de clădiri, semafoare si de firele electrice; 

 dacă locuiţi intr-un bloc sau in orice alta clădire cu multe nivele, luaţi in considerare 

următoarele: 

 deconectaţi de la curent aparatele electrocasnice, stingeţi aragazul; 

 adăpost iti-va sub o masa si stați departe de ferestre si pereţii exteriori; 

 stați in interiorul clădirii; 

 nu folosiţi lifturile si nici scările până  nu se potoleşte cutremurul; 

 dacă va aflaţi intr-o încăpere publica aglomerata: 

o ramaneti unde va aflaţi;  

o nu intrați in panica; 

o nu va înghesuiţi la ieşire; 

 luaţi ceva cu care sa va acoperiţi capul si fata de posibilele geamuri sparte; 

 dacă simţiţi cutremurul aflandu-va intr-un vehicul in mişcare, opriţi cat de repede puteți in 

condiţii sigure si ramaneti in interior; 

 evitați staţionarea in apropierea clădirilor, a copacilor, a pasajelor superioare sau a firelor 

electrice; apoi, acţionaţi in mod prudent, ţinând cont de posibila deteriorare a drumurilor si 

a podurilor; 

 dacă ati ajuns blocat sub dărâmături: 

 nu aprindeţi nici un chibrit sau ceva asemanator; 

 nu va mişcaţi dintr-un loc in altul si nu faceţi gălăgie; 

 acoperiti-va gura cu o batista sau o haina; 

 loviţi ritmic o ţeava pentru a fi localizat de persoanele care participa la 
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operaţiunile de salvare;  

 folosiţi un fluier dacă aveţi la îndemână;  

 strigaţi numai dacă este absolut necesar - in urma strigatului puteți inhala 

cantitati periculoase de praf. 

Art.17. Ce sa faceţi după un cutremur? 
 fiţi pregătit pentru eventualele replici ale cutremurului; aceste cutremure secundare sunt de 

obicei mai puţin violente decât primul, dar pot fi suficient de puternice pentru a produce noi 

pagube structurilor afectate; 

 verificaţi dacă sunteți rănit si acordati-va primul ajutor, dacă este posibil, cu mijloacele 

disponibile; faceţi acelaşi lucru pentru persoanele alaturi de care sunteți; 

 nu încercaţi sa-i mişcaţi pe cei grav răniţi decât dacă trebuie scosi dintr-o zona periculoasa in 

care le este ameninţata viata sau starea li se agraveaza rapid; 

 dacă trebuie sa mişcaţi o persoana inconştienta, mai întâi imobilizati-i gatul si spatele;  

 încercaţi sa comunicaţi cu salvatorii, prin mijloacele care va stau la dispoziţie; 

 folosiţi lanterne cu baterii in cazul întreruperii curentului electric;  

 nu utilizaţi in interiorul clădirilor după un cutremur lumanari, chibrituri sau alte surse de 

lumina cu flacara deschisa pentru a evita posibilele explozii si incendii cauzate de scurgerile 

de gaze sau de raspandirea de vapori ai unor substanţe inflamabile; 

 protejati-va tălpile in zonele acoperite de praf, moloz sau geamuri sparte; 

 participaţi (dacă vi se solicita si sunteți apţi) la acţiunile de înlăturare a dărâmăturilor, 

sprijinirea construcţiilor, salvarea oamenilor; 

 evitati, pe cat posibil, circulaţia in vederea vizitării rudelor sau cunoştinţelor pentru a vedea 

care este starea lor, pentru a nu aglomera/bloca mijloacele de transport si arterele de circulaţie; 

 nu contribuiţi la transmiterea zvonurilor, ştirilor false, a panicii si a dezordinii. 

 

 

ALUNECĂRI DE TEREN 
 

Art.18. (1) Alunecările de teren se produc pretutindeni, având loc când mase de piatra, pamant 

sau noroi se deplasează in jos, pe o panta.  

             (2) Alunecările de teren pot antrena mase mici sau mari de pamant si roci care se pot 

deplasa cu viteze diferite.  

             (3) Alunecările de teren sunt declanşate de furtuni, ploi abundente, topirea zăpezii, 

defrişări, cutremure, erupţii vulcanice, incendii sau prin modificări ale terenului produse de oameni. 

       (4) Alunecările de noroi sunt râuri de piatra, pamant si alte materiale saturate cu apa. Ele 

iau naştere când apa se acumulează rapid in sol, in timpul ploilor masive sau in urma topirii bruşte a 

zăpezii, transformând pamantul intr-un torent de noroi si alte materiale. Acestea se pot deplasa rapid 

in josul pantei sau prin canale si pot lovi la viteze de avalanşa, fără avertisment sau cu un preaviz 

foarte scurt. Pot sa se deplaseze cativa kilometri de la sursa, crescând in mărime, antrenând copaci, 

bucăţi mari de piatra, maşini sialte materiale din cale. 

Art.19. Ce sa faceţi inainte de o alunecare de teren? 
 Contactaţi autoritățile locale si inspectoratul local pentru situaţii de urgență pentru informaţii 

asupra riscurilor locale legate de alunecările de teren. 

 Faceţi o evaluare a terenului pe care intenţionaţi sa construiţi sau pe care se afla proprietatea 

dvs. Experţi in geologie, urbanistica sau resurse naturale pot avea anumite informaţii privind 

zonele vulnerabile la alunecări de teren.  

 Consultaţi un expert in domeniu pentru sfaturi si masuri corective pe care le puteți lua pentru a 

va proteja terenul împotriva alunecărilor de teren. 

 Minimalizaţi riscurile casnice instalând garnituri flexibile la conducte pentru a evita scurgerile 

de apa sau de gaz.  

 Garniturile flexibile sunt mai rezistente la rupere.  

 Garniturile de gaze trebuie instalate exclusiv de lucratorii companiei de gaze sau de 

profesioniştii autorizaţi. 

 Familiarizati-va cu împrejurimile: 

 micile schimbări in peisajul local va pot alerta asupra unei potenţiale ameninţări viitoare 

mai mari; 
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 observaţi modul de drenare a apei de ploaie in pante si in special in locurile in care aceasta 

se aduna; 

 observaţi orice semn de mişcare a terenului, precum mici alunecări, curgeri sau copaci 

aflaţi pe zonele deluroase din apropierea casei dvs., ale căror trunchiuri se inclina 

progresiv. 

 Observaţi împrejurimile inainte si in timpul furtunilor puternice, care pot mări pericolul unei 

alunecări de teren. 

 Învățați sa recunoaşteţi semnele care anunţa iminente alunecări de teren: 

 uşile si ferestrele casei se blochează pentru prima data; 

 apar noi fisuri in tencuiala, ţigle, cărămizi si fundaţii; 

 pereţii exteriori si scările se departeaza de clădire; 

 apar fisuri care se măresc lent pe sol sau pe zone pavate, precum străzi si alei; 

 apar defecţiuni la utilităţile subterane; 

 apar umflaturi de pamant la baza unei pante; 

 apa tasneste la suprafaţa in locuri noi; 

 gardurile, zidurile de susţinere, stâlpii sau copacii se inclina sau sunt uşor de mişcat; 

 pamantul aluneca in jos intr-o anumita direcţie si se poate deplasa in acea direcţie chiar 

sub picioarele dvs. 

Art.20. Ce sa faceţi în timpul alunecării de teren? 
 Urmăriţi la radio sau TV buletinele meteo si avertismentele care anunţa precipitaţii abundente 

sau extinse pe perioade de mai multe zile. 

 Fiţi pregătit de evacuare, asigurandu-va din timp un loc de refugiu. 

 Evacuaţi locuinţa dacă autoritățile locale va impun sau dacă consideraţi necesar. 

 Dacă ramaneti acasă , construiti-va un adăpost  in cea mai sigura parte a gospodăriei iar, in 

timpul alunecării de teren evitați sa stați in calea acesteia. 

 Fiţi in alerta când rafale scurte si intense de ploaie urmeaza după ploi masive sau vreme 

umeda, deoarece acestea măresc riscul alunecării de teren. 

 Fiţi atent la orice sunet neobişnuit care ar putea indica pamant in mişcare, precum copaci 

rupandu-se sau pietre care se ciocnesc. Un mic torent de noroi care curge sau cade poate 

preceda alunecări de teren mai mari. Noroiul in mişcare poate aluneca rapid si uneori fără 

avertizare. Puteți auzi o bubuitura slaba care creste in volum, pe măsură ce se apropie terenul 

deplasat. 

 Dacă sunteți lângă un rau sau canal, fiţi atent la creşterea sau scăderea subita a debitului apei 

si la schimbarea aspectului apei din limpede in tulbure. Asemenea modificări bruşte pot indica 

activitati de deplasare a terenului in susul apei.  

 Fiţi pregătit sa acţionaţi rapid. 

 Fiţi atent mai ales când sunteți la volanul unei maşini. Movilele de pamant aflate de-a lungul 

şoselelor sunt primele susceptibile alunecărilor de teren.  

 Observaţi pavajul distrus, noroiul, pietrele căzute si alte indicii ale unor posibile alunecări de 

teren. 

 Plecaţi rapid din calea alunecării de teren. 
 Zonele considerate sigure sunt: 

 zone in care nu au avut loc deplasări de teren in trecut; 

 zone relativ plane, la distanta de pante; 

 zonele din vârful sau de-a lungul crestelor. 

 Dacă scapărea nu este posibila, ghemuiti-va si protejati-va capul cu mâinile. 

Art.21. Ce sa faceţi după o alunecare de teren?  
 Stați departe de zona afectata. Poate exista pericolul altor alunecări. 

 Verificaţi dacă exista persoane raniţe sau blocate lângă terenul deplasat, dar fără sa pătrundeți 

in zona afectata.  

 Îndrumaţi salvatorii spre aceste locaţii. 

 Ajutați  vecinii care ar putea avea nevoie de asistență speciala - familii numeroase, copii, 

batrani si persoane cu dizabilitati. 

 Ascultaţi la radio si TV ultimele buletine informative. 

 Alunecările de teren pot fi insotite de alte pericole precum avarierea reţelelor electrice, de apa, 

gaz sau de canalizare si blocarea unor străzi si cai ferate: 
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 cautati si raportaţi autorităţilor corespunzătoare dacă exista reţele de utilitati avariate; 

raportând potenţialele pericole, utilităţile respective vor fi intrerupte cat de repede 

posibil, prevenind alte dezastre si stricăciuni; 

 dacă simţiţi miros de gaz sau auziţi un şuierat, nu intrați in clădire sa închideţi 

utilităţile. Dacă puteți închide gazul din afară clădirii, de la ceas, faceti-o. Oricum, doar 

angajaţii companiei de gaz sau alţi profesionişti calificaţi pot repomi instalaţiile de gaz; 

 verificaţi dacă fundaţia clădirii, coşul si terenul înconjurător au suferit pagube; 

Stricăciunile fundaţiilor, coşurilor si ale terenului inconjurator va pot ajuta sa evaluaţi 

siguranţă zonei; 

 apelaţi la expertiza specialiştilor in construcţii pentru o evaluare completa a stării 

imobilelor afectate de alunecările de teren. 

 Fiţi atent la inundaţii, care pot apărea după alunecări de teren. Inundaţiile uneori urmeaza 

alunecările de teren, ambele calamitati putând fi provocate de aceleaşi cauze. 

 Replantati pamantul afectat cat de curând posibil, pentru fixarea stratului de pamant, deoarece 

eroziunea cauzată de alunecările de teren poate duce la inundaţii neaşteptate si la noi alunecări 

de teren in viitorul apropiat. 

 Cereţi sfatul unui expert pentru evaluarea riscului alunecărilor de teren sau aplicarea unor 

tehnici corective, pentru a reduce riscul alunecărilor de teren. Un profesionist va poate informa 

asupra celor mai bune metode de a preveni sau reduce riscul alunecărilor de teren, fără a da 

naştere la pericole viitoare. 

 Nu construiţi nimic fără autorizaţiile necesare, mai ales in zonele cunoscute ca fiind 

predispuse la alunecările de teren. 

 

 

TORNADELE 
 

Art.22. (1) Tornada este o furtuna violenta, caracterizata printr-o spirala, un nor in forma de 

pâlnie care, deplasandu-se cu viteza, provoacă distrugeri importante.  

              (2) Tornada este insotita de tunete si fulgere (cateodata este rezultatul unui uragan) si 

apare atunci când un strat de aer rece se suprapune peste unul cald, forţând aerul cald sa se ridice 

imediat. Dezastrul ramas in urma unei tornade este, de fapt, rezultatul vitezei ridicate a vântului si al 

acţiunii distructive a fragmentelor imprastiate de acesta.  

Art.23. (1) Anotimpul tornadelor este in general din martie până  in august, deşi pot apărea in 

orice alta perioada a anului.  

              (2) Tornadele au tendinţa sa se formeze dupa-amiaza si seara: peste 80% din toate tipurile 

de tornade lovesc intre prânz si miezul nopţii. 

        (3) Alertaţi de apropierea unei tornade, oamenii trebuie sa se îndrepte rapid spre un loc 

sigur, cunoscut dinainte, in propria locuinţa sau in alta parte.  

        (4) Deşi s-au făcut progrese importante in domeniul previziunilor meteorologice, timpul 

de avertizare poate fi foarte scurt sau, uneori, este chiar imposibil sa se prevada apariţia unei tornade. 

        (5) Primind si interpretând corect avertismentul dat de autorități, oamenii isi pot salva 

viata, adăpost indu-se intr-un loc cat mai sigur. 

        (6) Deşi in Romania fenomenul tornadelor, cu tot cortegiul lor devastator, este mai puţin 

frecvent, in ultimii ani, in partea de sud a tarii, au fost consemnate tornade care au produs multa 

suferinţa si pagube importante. De aceea, este bine sa se difuzeze informaţii utile. 

Art.24. Ce sa faceţi inaintea unei tornade? 
 Planificarea unui traseu de evacuare: contactarea inspectoratului local pentru situaţii de 

urgență si solicitarea unui plan de pregătire in caz de uragane; acest plan ar trebui sa includă 

informaţii privind cele mai sigure trasee de evacuare si adăposturile colective apropiate. 

 Pregătiţi din timp provizii pentru cazuri de dezastre: 

 lanterne si baterii de rezerva; 

 aparate de radio si baterii de rezerva; 

 trusa de prim ajutor; 

 medicamente importante; 

 bani lichizi si cărti de credit; 

 pantofi rezistenţi; 
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 creaţi condiţii speciale pentru animalele de casa. 

 Animalelor de casa se poate sa nu li se permită accesul in adăposturile de urgență din motive 

de salubritate si din cauza spaţiului redus.  

 Contactaţi asociaţia locala de specialitate pentru informaţii privitoare la adăpost irea 

animalelor de casa. 

 Asigurați-va ca toți  membrii familiei ştiu cum sa procedeze in caz de tornada. 

 Aratati-le membrilor familiei cum si când sa oprească gazul, curentul electric si apa.  

 Învățați-va copiii cum si când sa sune la 112, la politie sau la pompieri si ce radio sa asculte 

pentru a cunoaşte informaţiile de urgenta. 

 Informati-i cu privire la locul cel mai sigur din gospodărie, unde trebuie sa se refugieze până  

la trecerea uraganului. 

 Alcătuiţi un plan pentru pastrarea legăturii in caz de urgenta; in unele cazuri, in timpul 

dezastrelor, membrii familiei pot fi separaţi unii de ceilalţi (de regula, se intampla in timpul 

zilei când adulţii se afla la locul de munca si copiii sunt la şcoala); pentru aceste situaţii se 

recomanda alcătuirea unui plan de regăsire. 

 Protejati-va ferestrele - obloanele permanente sunt cele mai bune in astfel de situaţii. Cei care 

nu dispun de obloane, pot sa utilizeze scânduri din lemn cu care sa acopere ferestrele. Acestea 

este suficient sa aiba o grosime de 4 cm si sa fie taiate după dimensiunile fiecărei ferestre. 

 Pregătiţi scândurile cu mult timp înaintea dezastrului, practicând găurile pentru şuruburi, la o 

distanta de 18 cm. 

 Taiati crengile uscate sau slăbite de pe copaci. 

Art.25. Ce sa faceţi în aşteptarea desfăşurării unei tornade/unui uragan (intre 24 si 36 de ore 

până  la ajungerea uraganului intr-o anume locaţie)? 

 Urmăriţi ştirile la radio sau la televiziune, privitoare la evoluţia uraganului. 

 Verificaţi proviziile de urgență si nivelul combustibilului din automobil. 

 Adunaţi si puneţi intr-un loc sigur mobilierul de gradina, jucăriile copiilor si uneltele pentru 

grădinărit. 

 Securizaţi casa, închizând uşile si acoperind cu scânduri ferestrele. Îndepărtați  antenele 

exterioare. 

 Reglaţi frigiderul si congelatorul la cele mai scăzute temperaturi. Deschideti-le numai când 

este absolut necesar, închizând la loc uşile cat de repede cu putinta. 

 Depozitaţi apa menajera in cada de la baie si potabilă in sticle sau vase de bucătărie. 

 Puneţi actele personale importante intr-o mapa si mai apoi intr-un loc cat mai inalt din casa. 

Revedeti planul de evacuare. 

Art.26. Ce sa faceţi in timpul unei tornade? 

 Ascultaţi in mod constant ştirile emise de posturile de radio si de televiziune. 

 Evitați lifturile. 

 Dacă va aflaţi in casa: 

 stați inauntru, departe de ferestre si de uşile din sticla; 

 procurati-va câteva lanterne cu baterii de rezerva; evitați sa aprindeţi lumânărisau 

lămpi cu petrol; 

 dacă tensiunea curentului electric scade, inchideti majoritatea aparatelor electrice, 

pentru a economisi cat mai multa energie, utila pentru ceea ce e absolut necesar. 

 Dacă autoritățile anunţa ordinul de evacuare: 

 plecaţi cat mai curând posibil; evitați drumurile inundate si aveţi grija la podurile 

afectate de ape; 

 asigurați-va casa deconectând aparatele electronice si electrocasnice si intrerupand 

curentul electric si apa curenta direct de la surse; 

 anunţaţi pe cineva din afară ariei afectate încotro va îndreptaţi; 

 dacă timpul va permite si locuiţi intr-o zona ce prezintă un risc ridicat de inundaţii, 

mutați mobila la un nivel cat mai inalt; 

 luaţi in adăpostul in care va refugiaţi truse de prim ajutor, haine călduroase, paturi 

din lana si saci de dormit; 

 încuiaţi casa si îndepărtați -va de aceasta. 

Art.27. Ce sa faceţi după o tornadă? 

 Urmăriţi ştirile emise de postul de radio local, privitoare la pagubele produse. 
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 Ajutați  persoanele raniţe sau prinse printre daramaturi. 

 Acordaţi primul ajutor pe măsură ce inaintati. 

 Nu mutați persoane grav raniţe decât dacă exista pericolul iminent de a li se agrava starea de 

sanatate in locul respectiv.  

 Sunaţi cat mai repede pentru a primi ajutor de la serviciul de ambulanta. 

 Intoarceti-va acasă  numai după ce autoritățile anunţa ca locul este sigur. 

 Evitați liniile electrice căzute la pamant si anunţaţi imediat compania care se ocupa cu 

furnizarea energiei electrice, politia sau pompierii. 

 Intrați in casa cu prudenta; fiţi atenti la şerpi, insecte sau animalele aduse de valul de apa sau 

aer sau care si-au găsit acolo refugiul. Deschideţi ferestrele si uşile pentru a se aerisi si usca. 

 Folosiţi telefonul doar pentru apeluri urgente. 

 Inspecţia utilităţilor dintr-o casa afectata : 

 verificarea scurgerilor de gaze - dacă simţiţi miros de gaz sau auziţi un zgomot 

specific, deschideţi ferestrele si părăsiţi casa; întrerupeti alimentarea cu gaz din afară 

casei si, dacă aveţi posibilitatea, anunţaţi compania care furnizează aceste servicii 

printr-un telefon dat de la vecini; dacă întrerupeți gazul pentru un motiv anume, 

acesta trebuie deschis de către un profesionist; 

 analizaţi reţeaua de electricitate - dacă vedeţi scântei sau fire arse si rupte sau dacă 

simţiţi mirosul a ceva incins, întrerupeți curentul electric de la panoul principal; dacă 

trebuie sa calcati prin apa pentru a ajunge la acesta, cereţi mai întâi sfatul unui 

electrician; 

 verificaţi scurgerile posibile din reţeaua de apa - dacă suspectaţi vreo deteriorare a 

reţelei, evitați sa folosiţi toaletele si chemaţi un instalator; dacă conductele de apa 

sunt afectate, contactaţi compania responsabila si evitați sa beţi apa de la robinet; 

puteți obţine apa potabilă si topind cuburi de gheata din congelator. 

 

 

ACCIDENTE TEHNOLOGICE 
 

Art.28. Un accident cu substanţe periculoase poate avea loc oriunde. Comunitatiile aflate lângă 

fabrici chimice sunt expuse la riscuri sporite. Totuşi, substanţele periculoase sunt transportate pe 

străzi, cai ferate si rute navale zilnic, astfel ca orice zona este vulnerabila la un asemenea accident. De 

asemenea, nu exista gospodărie in care substanţe potenţial periculoase sa nu fie utilizate si stocate.  

Art.29. Ce sa faceţi inaintea unui accident cu substanţe periculoase? 
 Învățați sa detectati prezenta substanţelor periculoase. 

 Multe din substanţele periculoase nu au gust sau miros. Unele substanţe pot fi detectate 

deoarece provoacă reacţii fizice precum lăcrimatul ochilor sau greaţa. Unele substanţe 

periculoase ajung pe sol si pot fi recunoscute după aspectul uleios sau spumant. 

 Contactaţi inspectoratul local pentru situaţii de urgență pentru informaţii legate de substanţele 

periculoase si planurile de răspuns ale comunităţii. 

 Informati-va cu privire la planurile de evacuare ale locului dv. de munca si ale scolii unde 

invata copiii dv. 

 Fiţi pregătiţi pentru evacuare. Planificaţi câteva rute de evacuare din zona. 

 Informati-va despre sistemele de avertizare ale platformelor industriale si ale populaţiei. 

 Pregătiţi trusa de salvare si provizii pentru cazuri de dezastre. 

 Întocmiţi un plan de comunicare in caz de urgenta. 

 În caz ca membrii familiei sunt separaţi in timpul unui accident cu substanţe periculoase 

(aceasta fiind o posibilitate reala in timpul zilei, când adulţii sunt la locul de munca, iar copiii 

la şcoala), intocmiti un plan de întâlnire după dezastru. 

 Rugaţi o ruda sau un prieten dintr-o alta localitate sa fie “persoana de contact a familiei”. 

După un dezastru, e deseori mai uşor sa telefonaţi la o distanta mai mare. Asigurați-va ca ştiu 

cu totii numele, adresa si numărul de telefon ale persoanei de contact. 

Art.30. Ce să faceți în cazul producerii unui accident privind transportul de materiale 

periculoase? 
 Intraţi rapid în clădirea cea mai apropiată. Nu rămâneţi afară sau într-un vehicul. 

 Ascultaţi posturile de radio. 
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 Etanşaţi toate golurile de introducere a aerului (uşi, ferestre), opriţi ventilaţia. 

 Indepărtaţi-vă de uşi şi ferestre. 

 Nu fumaţi. Fără flacără, fâră scântei. 

 Nu mergeţi la locul accidentului. 

 Spălaţi-vă în caz de iritaţii ale pielii, şi pe cât posibil, schimbaţi-vă de haine. 

 Nu mergeţi la şcoală să vă căutaţi copiii. 

 Nu telefonaţi. 

 Aşteptaţi instrucţiunile autorităţilor sau semnalul de încetare a alarmei pentru a ieşi. 

Art.31. Ce sa faceţi in timpul unui accident cu substanţe periculoase? 
 Dacă auziţi o sirena sau alt semnal de avertizare, urmăriţi la radio sau TV ultimele informaţii 

sau mesajele transmise de autoritățile din localitatea dvs. 

 Dacă sunteți martorul unui accident, sunaţi cat de repede cu putinta la 112 sau la unitatea 

locala de pompieri pentru a raporta natura si locul accidentului. 

 Departati-va de locul accidentului si tineti-i pe ceilalţi la distanta. 

 Nu calcati sau nu atingeţi substanţa varsata. încercaţi sa nu inhalaţi gaze, aburi si fum. Dacă 

este posibil, in timp ce părăsiţi zona, acoperiti-va gura cu o batista. 

 Menţineţi comunicarea cu victimele accidentului, dar menţineţi distanta până  când substanţa 

periculoasa este identificata. 

 Încercaţi sa stați in susul apei, la deal si contra vântului fata de locul accidentului. 

 Dacă vi se cere sa ramaneti in interiorul unei incinte (de exemplu, adăposturi interioare), 

închideţi ferestrele si uşile astfel incat substanţele contaminante sa nu poată pătrunde. 

 Astupaţi spatiile de sub usi si ferestre cu prosoape ude si banda adeziva. 

 Acoperiţi spatiile din jurul ferestrelor, unităţilor de aer condiţionat, gurilor de aerisire din baie 

si bucătărie cu banda adeziva si folie de plastic, hârtie cerata sau folie de aluminiu. 

 Închideţi camerele nelocuite, precum zonele de depozitare, uscatoriile si dormitoarele 

suplimentare. Închideţi semineurile. Opriţi sistemele de ventilaţie. 

 Nu încercaţi sa îngrijiţi victimele unui accident provocat de substanţe periculoase până  când 

substanţa nu este identificata si autoritățile nu confirma lipsa pericolului la contactul cu 

victimele. Îndepărtați  imbracamintea si incaltamintea contaminate si puneti-le intr-o punga de 

plastic. Spalati victimele care au intrat in contact cu substanţele chimice, turnând imediat apa 

rece pe piele sau ochi timp de cel puţin 15 minute, cu excepţia faptului când autoritățile va 

sfătuiesc sa nu folosiţi apa pentru indepartarea unor anumite substanţe implicate. 

 Aduceţi animalele in interior. 

 Imediat după anunţul de adăpost ire in interior, umpleţi cazile sau recipientele mari cu apa din 

surse adiţionale si opriţi alimentarea cu apa a casei. 

 Dacă exista posibilitatea sa fi pătruns gaze sau vapori in clădire, respiraţi scurt printr-o batista 

sau un prosop. 

 Evitați sa consumaţi apa sau alimente care ar putea fi contaminate. 

 Urmăriţi buletinul de ştiri pentru a afla noutati si ramaneti la adăpost  până  când autoritățile 

dau asigurări ca pericolul a trecut. 

 Autoritățile decid dacă este necesara evacuarea, după tipul si cantitatea de substanţa chimică  

raspandita. De asemenea, apreciaza cat timp se asteapta sa fie afectata regiunea. 

 Ascultaţi la radio sau TV informaţii despre rutele de evacuare, adăposturi temporare, mijloace 

si proceduri. 

 Urmaţi rutele recomandate de autorități - scurtaturile pot sa nu fie sigure. Plecaţi imediat. 

 Dacă aveţi timp, minimizaţi contaminarea casei închizând toate ferestrele si astupând gurile de 

aerisire. 

 Luaţi proviziile făcute dinainte. 

 Amintiti-va sa va ajutați  vecinii care ar putea avea nevoie de asistență speciala - copii, batrani 

si persoane cu dizabilitati. 

Art.32. Ce sa faceţi după un accident cu substanţe periculoase? 

 Intoarceti-va acasă  când autoritățile va spun ca pericolul a trecut. 

 Urmaţi instrucţiunile locale privind siguranţă hranei si a apei. 

 Curățați  si scapati de reziduuri, respectând recomandările specialiştilor de la Inspectoratul 

pentru Situaţii de Urgenta, privind metodele de curatare. 
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Cap.II. INSTRUCŢIUNI DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR 

PRIVIND ÎNŞTIINŢAREA, AVERTIZAREA, ALARMAREA și 

ADĂPOSTIREA 
- Preluare din LEGEA Nr. 481/ 2004 - privind protecţia civilă 

 

 

Capitolul 6 - Protecţia populaţiei şi a bunurilor materiale 
Art.l. Protecţia populaţiei, a bunurilor materiale şi a valorilor culturale se realizează printr-un 

ansamblu de activităţi constând în: înştiinţare, avertizare şi alarmare, adăpostire, protecţie nucleară, 

biologică şi chimică, evacuare şi alte măsuri tehnice şi organizatorice specifice. 

Secţiunea 1 - Înştiinţarea, avertizarea şi alarmarea 
Art.2. (1) Înştiinţarea se realizează de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă sau de 

serviciile de urgenţă profesioniste, după caz, pe baza informaţiilor primite de la populaţie sau de la 

structurile care monitorizează sursele de risc. 

            (2) Avertizarea populaţiei se realizează de către autorităţile administraţiei publice centrale 

sau locale, după caz, prin mijloacele de avertizare specifice, în baza înştiinţării primite de la 

structurile abilitate. 

Art.3. (1) Prealarmarea se realizează de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi de 

serviciile de urgenţă profesioniste, după caz, pe baza informaţiilor primite de la Statul Major General, 

şi de structurile specializate din cadrul categoriilor de forţe armate, pe baza planurilor de cooperare 

întocmite în acest sens. 

           (2) Alarmarea populaţiei se realizează de autorităţile administraţiei publice centrale sau 

locale, după caz, prin mijloacele specifice, pe baza înştiinţării primite de la structurile abilitate. 

Art.4. (1) Mijloacele de avertizare şi alarmare specifice se instalează în locurile stabilite de 

Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi de serviciile de urgenţă profesioniste. 

           (2) Normele tehnice privind instalarea sistemului integrat de avertizare şi alarmare a 

populaţiei şi instrucţiunile privind semnalele şi mesajele de avertizare şi alarmare se elaborează de 

Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, se aprobă prin ordin al ministrului administraţiei şi 

internelor şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

           (3) La solicitarea preşedinţilor comitetelor pentru situaţii de urgenţă, mesajele de avertizare 

şi alarmare se transmit obligatoriu, cu prioritate şi gratuit prin orice operator audiovizual public sau 

privat de pe teritoriul României. 

Art.5. În cazul unui atac iminent, în situaţia în care nu s-a declarat starea de război, primele 

mesaje de prealarmă şi de alarmă se transmit cu aprobarea ministrului Administraţiei şi Internelor, pe 

baza înştiinţărilor Statului Major General şi structurilor specializate din cadrul categoriilor de forţe 

armate, conform planurilor de cooperare întocmite în acest sens. 

Art.6. (1) Folosirea mijloacelor de alarmare în cazul producerii unor dezastre se execută numai cu 

aprobarea primarului localităţii, a conducătorului instituţiei publice sau a agentului economic 

implicat, după caz, ori a împuterniciţilor acestora. 

           (2) Sistemul de înştiinţare, avertizare şi alarmare la localităţi, instituţii publice şi agenţi 

economici se verifică periodic prin executarea de antrenamente şi exerciţii. 

           (3) Folosirea mijloacelor tehnice de alarmare şi alertare cu încălcarea prevederilor legale şi 

a normelor tehnice prevăzute la art. 42 alin. (2) este interzisă. 

Secţiunea a 2-a Adăpostirea 
Art.7. (1) Pentru protecţia populaţiei şi a bunurilor din patrimoniul cultural naţional de efectele 

atacurilor din aer se realizează sistemul naţional de adăpostire, care cuprinde: adăposturi pentru 

puncte de comandă destinate Sistemului Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, adăposturi 

publice de protecţie civilă aflate în administrarea consiliilor locale şi fondul privat de adăpostire 

realizat de agenţii economici şi proprietarii de immobile. 

           (2) Autorităţile administraţiei publice, instituţiile publice, agenţii economici şi proprietarii 

de imobile au obligaţia să prevadă în planurile de investiţii şi să realizeze adăposturi de protecţie 

civilă. 

           (3) Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale şi serviciile de urgenţă de la toate 

nivelurile de competenţă vor identifica şi vor stabili posibilităţile de utilizare pentru adăpostire a unor 

galerii de mină, tuneluri, peşteri, grote etc. existente în apropierea zonelor dens populate sau în zone 

prevăzute pentru amenajare de tabere de sinistraţi, evacuaţi sau refugiaţi. 



16 
 

           (4) Categoriile de construcţii la care este obligatorie realizarea de adăposturi publice de 

protecţie civilă, precum şi adăposturile care se amenajează ca puncte de comandă se aprobă prin 

hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Administraţiei şi Internelor. 

           (5) Adăposturile publice de protecţie civilă prevăzute în documentaţiile tehnice ale 

investiţiilor se avizează tehnic, premergător eliberării autorizaţiilor de construire, de către serviciile de 

urgenţă profesioniste, potrivit metodologiei elaborate de Inspectoratul General pentru Situaţii de 

Urgenţă, aprobată de ministrul administraţiei şi internelor şi publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I. 

          (6) În timp de pace adăposturile publice de protecţie civilă, cu excepţia spaţiilor amenajate 

ca puncte de comandă, pot fi utilizate pentru alte destinaţii, cu respectarea normelor tehnice, cu 

obligaţia de a fi eliberate în situaţii de urgenţă în maximum 24 de ore şi cu informarea prealabilă a 

centrelor operaţionale din cadrul serviciilor de urgenţă profesioniste. 

          (7) Adăposturile publice de protecţie civilă se inspectează periodic de către personalul de 

specialitate al serviciilor de urgenţă profesioniste; deţinătorii şi utilizatorii acestor adăposturi sunt 

obligaţi să îndeplinească normele şi măsurile stabilite pentru menţinerea adăposturilor şi a instalaţiilor 

utilitare ale acestora în stare de funcţionare. 

          (8) Construirea adăposturilor şi amenajarea altor spaţii de adăpostire cuprinse în planurile 

de mobilizare se execută la punerea în aplicare a planurilor respective. 

Art.8. Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă constituie în depozitele şi unităţile de 

logistică direct subordonate rezerva naţională de mijloace tehnico-materiale necesare asigurării 

condiţiilor de supravieţuire a populaţiei afectate de situaţii de urgenţă. 

 

 

A. PREVENIREA INCENDIILOR 
Noţiuni generale de chimie şi fizică  

(arderea, aprinderea, autoaprinderea, inflamarea, explozia, vaporizarea şi fierberea) 

 

 

Art.l. (1) Arderea (combustia) este reacţia de combinare a unui material cu oxigenul, însoţită de 

degajare de căldură şi în general, de emisie de flăcări şi/sau incandescenţă şi/sau emisie de fum. 

Arderea este posibilă numai în condiţiile existenţei a trei factori : prezenţa combustibilului, prezenţa 

comburantului şi amorsarea reacţiei prin realizarea energiei de aprindere sau prin sursă de foc. 

Arderea are loc , de regulă, în fază gazoasă. După viteza de reacţie dintre oxigen şi combustibil, 

arderea se clasifică în: ardere lentă, normală sau uniformă şi ardere rapidă, ultrarapidă. 

   (2) După tipul de reacţie se deosebesc arderi complete ( combustibilul reacţionează total, 

dezvoltând ca produşi de ardere C02, S02 , vapori de apă, azot şi în cantităţi mici alte substanţe) şi 

arderi incomplete (cantitatea de oxigen este mai mică decât valoarea teoretică, substanţa combustibilă 

nu arde în întregime, rezultând ca produse de ardere: CO, alcoli, cetone, aldehide, cocs, copuşi 

organici complecşi); arderea incompletă are loc şi atunci când există un amestec neomogen al aerului 

cu gazul combustibil. 

   (3) Arderea cu incandescenţă sau jarul, este o combustie fără flacără a unui material 

combustibil solid însoţită de emisie de lumină.în cazul în care procesul de ardere se manifestă în 

întreaga masă a materialului combustibil avem de-a face cu ardere generalizată. 

   (4) Incendiul este o ardere autoîntreţinută, care se desfăşoară fără control în timp şi spaţiu, 

care produce pierderi de vieţi omeneşti şi/sau pagube materiale şi care necesită o intervenţie 

organizată în scopul întreruperii procesului de ardere.(L.307) Incendiul mai poate fi definit şi ca un 

proces complex, cu evoluţie nedeterminată (aleatorie) definit de următoarele elemente: 

 existenţa materialului combustibil şi acţiunea unei surse de iniţiere a incendiului ( de 

aprindere): iniţierea şi dezvoltarea în spaţiu şi timp a unei arderi şi scăparea ei de sub 

control; producerea de pierderi materiale în urma arderii; 

 necesitatea intervenţiei printr-o acţiune de stingere, cu scopul întreruperii şi lichidării 

procesului de ardere. 

Art.2. Aprinderea este iniţierea arderii unui material combustibil ca urmare aproceselor de 

accelerare a reacţiei de oxidare până la declanşarea arderii. Aprinderea poate fi: inductivă, în cazul 

aprinderii unei substanţe (material, amestec) sub acţiunea radiaţiei calorice, sau spontană în cazul 

autoaprinderii. Autoaprinderea, este fenomenul de declanşare a procesului de ardere prin încălzirea 
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sau autoîncălzirea unei substanţe combustibile până la valoarea temperaturii de autoaprindere, 

specifică, fără a veni în contact direct cu o sursă exterioară de aprindere. După natura proceselor sau 

reacţiilor ce produc autoîncălzirea se definesc: 

 autoaprindere de natură chimică — aprindere spontană a unor substanţe în contact cu 

oxigenul din aer, apă sau compuşi organici, cu care majoritatea substanţelor nu 

reacţionează în condiţii normale; 

 autoaprindere de natură fizico-chimică - aprindere de substanţe combustibile stimulată atât 

de procese chimice cât şi de factori de natură fizică; 

 autoaprindere biologică - aprinderea unor produse vegetale ( furaj, borhot, rumeguş de 

lemn, tutun etc.) sau aunor produse de origine animală (lână, păr, pene etc.), care sub 

influienţa acţiunii microorganismelor generează reacţii chimice şi/sau fiziologice care 

produc cantitatea de căldură necesară declanşării procesului de ardere. 

Art.3. Inflamarea este aprinderea unui amestec de aer cu vapori sau gaze (provenite inclusiv 

dintr-un solid sau lichid combustibil) la contactul cu o flacără. 

Art.4. Explozia este un proces fizico chimic foarte rapid de oxidare sau de descompunere a 

substanţelor explozive şi de transformare a lor , de regulă, în compuşi gazoşi, antrenând o creştere 

mare de temperatură şi/sau de presiune. Pulberile, vaporii şi gazele combustibile pot forma cu aerul 

amestecuri explozive dacă  au concentraţia cuprinsă în ăntervalul dintre limitele minimă şi maximă de 

explozie specifice fiecărei substanţe. 

Art.5. Vaporizarea este procesul prin care un lichid trece în stare de vapori. Pentru ca un corp 

solid să treacă în stare de vapori, trebuie mai întâi să treacă în stare lichidă. Vaporizarea se poate face 

prin evaporare sau prin fierbere. Evaporarea se produce numai la suprafaţa lichidului şi are loc la 

orice temperatură. Ea se produce cu atât mai intens cu cât suprafaţa lichidului este mai mare, 

temperatura lichidului mai mare şi vaporii emanaţi de lichid sunt înlăturaţi mai repede. 

Art.6. (1) Fierberea este procesul prin care se face trecerea unui lichid în stare gazoasă prin 

formare de vapori în tot cuprinsul său.Cu cât un lichid se fierbe la altitudini mai mari cu atât 

temperatura lui de fierbere este mai mică. 

      (2) La presiune constantă un lichid fierbe întotdeauna la aceeaşi temperatură care rămâne 

neschimbată atât timp cât are loc fierberea. Această temperatură se numeşte temperatura de fierbere 

sau punct de fierbere. 

Art.7. (1) Clasificarea materialelor din punct de vedere al combustibilităţii. Riscul de incendiu 

(categoria de pericol de incendiu), gradul de rezistenţă la foc. 

   (2) Combustibilitatea materialelor şi elementelor de construcţii este capacitatea acestora de a 

se aprinde şi arde în continuare, contribind la creşterea cantităţii de căldură dezvoltată de incendiu. 

   (3) În funcţie de comportarea la foc, materialele şi elementele de construcţii, pot fi 

incombustibile sau combustibile. Materialele şi elementele de construcţii combustibile se clasifică în 

clase de combustibilitate: practic neinflamabile (greu combustibile); dificil inflamabile (greu 

combustibile); mediu inflamabile; uşor inflamabile. 

 (4) Riscul de incendiu, reprezintă probabilitatea izbucnirii incendiilor în spaţii, încăperi, 

construcţii sau compartimente de incendiu sau instalaţii; în cele cu funcţiuni civile ( publice ) se 

exprimă prin riscuri de incendiu, iar cele destinate activităţilor de producţie şi/sau de depozitare se 

exprimă prin categorii de pericol de incendiu. 

 (5) La clădiri civile (publice) riscul de incendiu este determinat, în principal de densitatea 

sarcinii termice (q) stabilită prin calcul şi de destinaţia respectivă. în funcţie de densitatea sarcinii 

termice , riscul de incendiu la clădiri civile (publice), poate fi: 

 mare - qi peste 840 MJ/ m
2
; 

 mijlociu qj între 420 şi 840 mj/m
2
; 

 mic - q; sub 420 mj/m
2
. 

 (6) În funcţie de destinaţie (funcţiune) unele spaţii şi încăperi din clădirile civile se încadrează 

în următoarele riscuri de incendiu: 

 mare - în care se utilizează sau depozitează materiale combustibile ( depozite, arhive, 

biblioteci, multiplicare,parcaje autoturisme, etc.); 

 mijlociu - în care se utilizează foc deschis ( bucătării, centrale termice, oficii cu 

preparări calde etc.); 

 mic - celelalte încăperi şi spaţii. 

 (7) În încăperile şi spaţiile echipate cu instalaţii automate de stingere a incendiilor, riscurile 
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mari de incendiu pot fi considerate mijlocii, iar cele mijlocii pot fi considerate mici. Pentru întregul 

compartiment de incendiu sau clădire , riscul de incendiu considerat va fi cel mai mare care 

reprezintă minimum 30 % din volumul acestora. 

 (8) La construcţii de producţie şi/sau depozitare, riscul de incendiu are în vedere natura 

activităţilor desfăşurate, caracteristicile de ardere ale materialelor şi substanţelor utilizate, 

prelucrate, manipulate sau depozitate, şi densitatea sarcinii termice. La acestea riscul de incendiu 

este definit prin categorii de pericol de incendiu, ce exprimă: 

 categoriile A şi B - posibilităţi de incendiu şi explozie volumetrică (risc de incendiu 

foarte mare); 

 categoria C - posibilităţi de incendiu/ardere (risc mare de incendiu); 

 categoria D - existenţa focului deschis sub orice formă, în absenţa substanţelor 

combustibile ( risc mediu de incendiu); 

 categoria E - existenţa unor materiale sau substanţe incombustibile în stare rece sau a 

substanţelor combustibile în stare de umiditate înaintată, peste 80% (risc mic de 

incendiu). 

 (9) Zonele din încăperi, încăperile, compartimentele şi construcţiile de producţie şi/sau 

depozitare, vor avea definit riscul de incendiu (fiecare în parte) prin una din cele cinci categorii de 

pericol de incendiu, în 

funcţie de pericolul de incendiu determinat de proprietăţile fizico - chimice ale materialelor şi 

substanţelor utilizate, prelucrate, manipulate sau depozitate - inclusiv utilajele, rafturile, paletele, 

ambalajele, etc. 

 (10) Categorii de pericol de incendiu: 

A - substanţe a căror aprindere sau explozie poate să aibă loc în urma contactului cu 

oxigenul din aer, cu apa sau alte substanţe sau materiale. Lichide cu temperatura de 

inflamabilitate a vaporilor până la 28 
0
 C, gaze sau vapori cu limita inferioară de explozie 

până la 10%, atuci când acestea pot forma cu aerul amestecuri explozive. 

B - lichide cu temperatura de inflamabilitate a vaporilor cuprinsă între 28- 100° C, gaze sau 

vapori cu limita inferioară de explozie mai mare de 10%„ atunci când acestea pot forma cu 

aerul amestecuri explozive. Fibre, praf sau pulberi, care se degajă în stare de suspensie, în 

cantităţi ce pot forma cu aerul amestecuri explozive. 

C - substanţe şi materiale combustibile solide, lichide cu temperatura de inflamabilitate a 

vaporilor mai mare de 100° C. 

D - substanţe sau materiale incombustibile în stare fierbinte, topite sau incandescente, 

substanţe cu degajări de cădură radiantă, flăcări sau scântei, substanţe solide, lichide sau 

gazoase ce se ard în calitate de combustibil. 

E - substanţe sau materiale incombustibile în stare rece sau materiale combustibile în stare 

de umiditate înaintată ( peste 80%), ori ambalaje pentru lichide incombustibile, astfel încât 

posibilitatea aprinderii lor este exclusă. 

(11) Categoriile de pericol de incendiu se stabilesc pe zone şi încăperi, precum şi independent 

pentru fiecare compartiment de incendiu şi construcţie în parte, menţionându-se obligatoriu în 

documentaţia tehnico economică. 

(12) Pentru compartimente de incendiu sau construcţii, categoria de pericol de incendiu cea mai 

periculoasă se extinde la întregul volum al acestora , atunci când reprezintă mai mult de 30% din 

volumul construit al compartimentului sau construcţiei. 

(13) Gradul de rezistenţă la foc este capacitatea globală a construcţiei sau a compartimentului 

de incendiu de a răspunde la acţiunea unui incendiu standard, indiferent de destinaţia sau funcţiunea 

acestuia. 
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B. CAUZE DE INCENDIU 

PREZENTAREA FENOMENULUI DE INCENDIU 
 

 

În fiecare an, pe plan mondial, incendiile provoacă zeci de mii de pierderi de vieţi omeneşti, 

sute de mii de răniţi şi uriaşe pierderi materiale. La fiecare 7 minute, undeva în lume, izbucneşte un 

incendiu, anual înregistrându-se peste 75000 de incendii. Acest flagel determină mai multe pierderi de 

vieţi omeneşti şi bunuri materiale decât toate calamităţile naturale. Ca urmare, protecţia şi lupta 

împotriva incendiilor au căpătat o importanţă deosebită. Pentru a putea evidenţia cele mai eficiente 

metode de acţiune au fost analizate diferite criterii de comparaţie între serviciile de pompieri din 

diferite ţări,precum şi între datele comunicate îndeosebi la Centrul de Statistica Incendiilor, din cadrul 

CTIF (Comite Technique International de Prevention et d'Extinction du Feu)- Comitetul Tehnic 

Internaţional pentru Prevenirea şi Stingerea Incendiilor, organism care reuneşte ca membri 43 de ţări 

din Europa, Asia, America şi Africa. 

Acest comitet sintetizează datele primite în rapoarte care permit o imagine de ansamblu 

asupra activităţii serviciilor de pompieri din ţările membre. In analiza comparativă a datelor se ţine 

seama de diferenţele existente între atribuţiile serviciilor de pompieri, între tipurile de solicitări şi 

între metodele de înregistrare a datelor. 

Numărul total de solicitări de intervenţie nu poate fi considerat drept criteriu de comparaţie 

absolut, deoarece în unele ţări în numărul total al intervenţiilor sunt incluse şi intervenţiile medicale, 

intervenţiile la accidente tehnice, la descarcerări, accidente în care au fost implicate materiale 

periculoase sau intervenţii la solicitările cetăţeneşti (de exemplu, animale blocate în copaci). In unele 

ţări, numărul total al intervenţiilor include şi alarmele false. Astfel în numărul total al solicitărilor, 

intervenţiile la incendii reprezintă doar 10% în Austria şi Franţa, 7% în Germania , 50% în Marea 

Britanie. 

In ceea ce priveşte metodele de înregistrare a incendiilor, în Rusia incendiile de păşune, 

lizieră şi deşeuri, pe suprafeţe deschise nu sunt considerate incendii, dar în Irlanda şi SUA reprezintă 

40% din totalul incendiilor. In Germania, Polonia, Ungaria nu se înregistrează incendiile datorate 

coşurilor de fum, care au pondere importantă în numărul total al incendiilor în Danemarca sau 

Norvegia. In urma diferitelor analize efectuate a fost appreciat ca cel mai corect criteriu de analiză 

statistică: numărul incendiilor de structură la 1000 de locuitori (incendiile de structură nu includ 

incendiile datorate coşurilor de fum). 

Valorile medii ale numărului de incendii la 1000 de locuitori pentru 34 de ţări membre CTIF 

pentru perioada 1993-1995 au fost incluse într-o statistică întocmită în 1997 de un colectiv CTIF 

condus de Prof.dr.N.N. Brushlinsky (Rusia) situaţia fiind următoarea: Elveţia-14,0 incendii la mia de 

locuitori; Marea Britanie- 9,3; Irlanda-8,9; S.U.A. - 7,6; Israel -5,1 Franţa- 4,8; Australia-4,4; Suedia-

4,2; Estonia-4,1; Danemarca-3,5; Luxemburg-3,0; Germania-2,6; Norvegia-2,6; Polonia-2,6; Grecia-

2,5; Olanda-2,5; Bulgaria-2,4; Canada-2,4; Austria2,3; Lituania-2,3; Ungaria-2,2; Cehia-2,0; Rusia-

1,8; România-0,3 fiind pe locul 33. 

Ultimul loc ocupat de ţara noastră este, în acest caz, onorant pentru pompierii români. Rata 

incendiilor la 1000 de locuitori a fost în România la un nivel scăzut exemplu: 0,39 în anul 1997 şi 

0,51 în anul 1998 , calculată la o populaţie de 22680951 de locuitori. 

Media mondială nu este edificatoare, neexistând informaţii despre incendii din ţări mari ca 

India, Brazilia, Pakistan, Nigeria, Mexic ş.a. 

Analiza cauzelor deceselor înregistrate la un mare număr de incendii au evidenţiat că la 

origineaacesrora ponderea cea mai importantă revine fumului şi gazelor toxice de ardere, precum şi, 

în proporţie mai mică, arsurilor. Astfel, în tabelul nr.1.1. sunt prezentate datele statistice publicate de 

EURALARM. 

Tabel 1.1.. Cauza deceselor la incendii 

Cauza deceselor la incendii % 
Fum şi gaze de ardere 62,4 
Arsuri 26,0 
Răniri 10,2 
Crize cardiace 0,6 
Alte cauze 0,8 
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Gazele de ardere rezultate în urma procesului de ardere a materialelor şi substanţelor 

combustibile, implicate în incendii, prezintă un real şi major pericol pentru ocupanţi, prin gradul de 

toxicitate mare (oxidul de carbon, oxizi ai azotului, acid cianhidric, fosgen ş.a.). 

Efectele negative ale agenţilor termici, chimici, electromagnetici ori biologici, care pot 

interveni în caz de incendiu, asupra construcţiilor, instalaţiilor şi utilizatorilor sunt numeroase, fiind 

prezentate în Anexa 2 din Normele generale de prevenire şi stingere a incendiilor. 

Incendiul este un proces complex, cu evoluţie nedeterminată, care necesită 4 elemente 

definitorii: existenţa combustibilului şi acţiunea unei surse de aprindere iniţierea şi dezvoltarea în 

spaţiu şi timp a procesului de ardere să fie necontrolate procesul de ardere să fie nemotivat social, 

necesitând o intervenţie organizată în scopul lichidării producerea de pierderi materiale în timpul 

arderii Prin urmare, nu orice ardere constituie un incendiu. De exemplu nu sunt incendii: arderea sub 

control a gunoaielor, ierburilor, etc. arderea produselor în cuptoare sau în alte instalaţii similare 

fumigaţii care nu necesită intervenţii de stingere. 

Nu se consideră incendii avariile de natură electrică (scurtcircuite, arcuri electrice întreţinute, 

explozii,etc.), produse în instalaţii şi echipamente electrice (transformatoare, staţii de conexiuni, 

tablouri de distribuţie, etc,), în cazul în care acestea nu au provocat aprinderea şi arderea instalaţiilor 

şi echipamentelor vecine sau a celor pe care le deservesc şi la care nu s-a acţionat. 

Uneori incendiile sunt consecinţe directe ori indirecte ale altor evenimente care le-au precedat, 

cum sunt accidente tehnice, avarii, explozii, calamităţi naturale, etc.. In acest caz, se ia în evidenţă, se 

cercetează şi analizează evenimentul care a avut loc în întreg ansamblul său, incendiul fiind o 

componentă a evenimentului respectiv. 

Iniţierea unui incendiu presupune următoarele elemente, absolut obligatorii pentru producerea 

acestuia:  

 sursa de aprindere şi, implicit, mijlocul care o produce, sursă care să posede energia minimă 

necesară pentru aprinderea combustibilului; 
 existenţa combustibilului (gazos, lichid, solid), în cantitate suficientă pentru susţinerea arderii; 

 existenţa unor împrejurări determinate şi a altor condiţii favorizante, care să pună în contact 

sursa de aprindere cu masa combustibilă; 

 analiza şi clasificarea incendiilor se face după sursa de aprindere. Astfel se pot deosebi: 

 

Surse de aprindere cu flacără 
1. Chibritul - aruncat din neglijenţă, un băţ de chibrit aprins poate iniţia incendierea unor 

materiale uşor aprinzibile (lan de grâu,resturi de hârtie - inclisiv din coşuri de gunoi, lichide 

inflamabile - inclusiv uleiul încins din bucătării ş.a). Un risc deosebit îl prezintă aprinderea unui băţ 

de chibrit în atmosferă explozivă (chiar scurgeri de gaz în apartament). Incendii puse pe seama 

neglijenţei fumătorilor se datorează, de fapt, flăcării de la băţul de chibrit utilizată pentru aprinderea 

ţigării. Un fenomen cu periculozitate socială ridicată îl reprezintă jocul copiilor cu surse de aprindere 

cu flacăra, cu chibriturile în special. 

2. Focuri în loc deschis - aprinse voluntar în diferite scopuri (destructiv, gătit, încălzit), cum 

ar fi focuri de tabără, focuri de mirişte, focuri pentru arderea gunoaielor, deşeurilor, lăsate fără 

supraveghere şi scăpate de sub control în păduri, curţi, şantiere, depozite, cât şi în spaţii interioare 

(focuri pentru încălzit în hale industriale, clădiri în construcţie,etc.) pot să se propage la materiale şi 

elemente de construcţie combustibile din apropiere, iniţiind incendii dezvoltate. 

Factorii favorizanţi sunt vîntul şi prezenţa materialului combustibil în apropriere (ierburi,resturi 

menajere, construcţii din lemn, etc.). 

Aparate de tăiere, lipire, sudare oxiacetilenică - flăcările acestor aparate pot atinge temperaturi 

înalte şi Pot provoca incendii prin acţiune directă asupra materialelor combustibile din apropriere sau 

prin conducţie termică - când se sudează grinzi metalice. 

 

Surse de aprindere de natură termică 
1. Ţigara - incendiile datorate fumatului deţin o pondere ridicată (10- 11% din total). Restul 

de ţigară poate iniţia incendierea ţesăturilor din materiale fibroase (bumbac ş.a) rumeguş, resturi de 

hârtie, paie - fân (în stare uscată) ş.a. Incendiile datorate fumătorilor adormiţi în pat cu ţigările aprinse 

reprezintă un grav pericol social, cu urmări deseori tragice. 

2. Becuri incandescente, proiectoare - se pot iniţia incendii în cazul becurilor de puteri mari, 

peste 150 W şi în cazul contactului direct cu materiale combustibile (draperii, perdele, hîrtie, rafturi, 
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mărfuri în stive înalte, abajururi din materiale combustibile). 

3. Brocuri de la sudare şi particule incadescente - aceste particule cad repede (păstrând un 

potenţial termic ridicat) şi pot pătrunde în cele mai mici fisuri sau crăpături. Un astfel de broc de 

sudare poate ajunge până la o distanţă de 10 m de punctul de lucru, cu o temperatură de peste 500 - 

800 °C. 

4. Sobe metalice - îndeosebi cele cu combustibil lichid, pot prezenta un pericol ridicat în 

incendiu în perioada de iarnă, şi, ca urmare, a unor situaţii anormale de funcţionare: 

 fenomenul de fugă a flăcării - dispariţia bruscă a flăcării în arzîtor (ca urmare a 

contracurentului în coş), accesul imediat al combustibilului în arzător (contrar instrucţiunilor 

fabricantului) duce la evaporarea acestuia şi, la reaprindere, se produce explozie; 

 amplasarea greşită 8în spaţiu circulabil) - răsturnări ale sobelor de către persoane 

neîndemânatice, în stare de ebrietate, copii, etc.; 

 alimentarea necorespunzătoare cu combustibil, folosirea unui combustibil cu impurităţi, cu 

apă şi, mai ales a unui combustibil neindicat pentru tipul sobei; 

 neetanşeităţi la îmbinările conductelor (cu scurgeri de combustibil pe elementele 

supraîncălzite ale sobei). 

In cazul sobelor cu combustibil solid, ca surse de aprindere potenţiele sunt jarul şi cenuşa 

provenite din ardere, uneori depozitate necorespunzător, precum şi scînteile şi particulele aprinse ce 

ies pe uşiţa deschisă a focarului. 

In cazul sobelor metalice, dar mai ales a sobelor cu acumulare de căldură, depozitarea 

materialelor combustibile în contact direct cu pereţii sobei sau în imediata apropriere provoacă 

incendii chiar după încetarea programului de lucru. 

5. Coşuri de evacuare a fumului defecte, burlane supraîncălzite - coşurile de evacuare a 

fumului se manifestă ca sursă de aprindere prin scânteile şi particulele incandescente ce ies pe gura 

coşului sau prin fisurile existente, ca şi prin temperatura pereţilor lor în contact direct cu elementele 

de construcţie combustibile (grinzi, lemn,etc.). 

6. Aparate de încălzire electrice - reşourile şi radiatoarele constituie o sursă de aprindere prin 

plasarea necorespunzătoare - sub birouri, sub tejghele şi rafturi, etc., unde există o probabilitate mare 

de a intra în contact cu materiale combustibile (lemn, textile,etc.). Un risc mărit îl prezintă reşourile 

improvizate, de puterte mare, executate artizanal, datorită pericolului de supraîncălzire şi ştecherelor 

improvizate.  

 

Surse de aprindere de natură electrică 
1. Arcul electric, scîntei electrice - constituie importante surse de aprindere în incendii şiu 

explozii, în general în cazul unor amestecuri inflamabile. 

2. Scurtcircuitul - poate deveni o sursă de aprindere în anumite condiţii favorizante: 

 montarea instalaţiilor electrice direct pe elemente combustibile; 

 depozitarea materialelor combustibile (hârtie, ambalaje, textile, paie) în apropierea circuitelor 

sau în interiorul tablourilor electrice; 

 îmbinarea conductorilor electrici prin metode improvizate şi nu prin cleme de legătură, lipire 

sau sudare 

 agăţarea hainelor şi diferitele obiecte de întrerupătoare, conductoare, lămpi ş.a., ceea ce duce 

la suprasolicitarea mecanică a acestora; 

 străpungerea unor pereţi, panouri etc. combustibile, pentru trecerea conductorilor electrici, făta 

luarea unor măsuri de protecţie; 

 supradimemnsionarea sau improvizarea elementelor de protecţie (îndeosebi a siguranţelor); 

 suprasolicitarea instalaţiilor electrice prin folosirea de consumatori (motoare, transformatoare 

de sudare, reşouri, ventilatoare etc.) cu puteri ce depăşesc puterea calculată prin proiect pentru 

reţeaua respectivă; 

 nesupravegherea unor instalaţii sau procese tehnologice în care sunt implicate echipamente 

electrice (de exemplu, depăşirea unor tensiuni, turaţii de motaore etc.); 

 folosirea, intr-un mediu exploziv, a aparatajului necorespunzător protejat;  

 instalarea sau înlocuirea unor echipamente sau accesorii electrice (întrerupătaore, orize, duluii 

etc.) de către persoane incompetente, cu nerespectarea prevederilor normelor în vigoare, de 

regulă, în mediu rural şi în reţeaua comercială; 

 în cazul aparatelor electrocasnice, cordonul de alimentare constituie cea mai importantă cauză 

de incendiu - nu numai că astfel de cordoane de alimentare sunt mai puţin bine izolate, atât 
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electric şi mecanic, dar suferă numeroase deteriorări datorită unor manevrări greşite sau unor 

şocuri, cordoanele se încălzesc, atât la o supra sarcină electrică, cît şi de la eventualele surse 

exterioare, iar izolaţia din plastic se înmoaie, suficient pentru ca să intre în contact 

conductoarele, provocând un scurtcircuit care va aprinde, de regulă, izolaţia. 

3. Instalaţii de iluminat cu fluorescenţă - pot provoca incendii dacă  sunt confecţionate din 

materiale tzermoplastice, care se caracterizează printr-o ardere cu flacără, însoţită de apariţia de 

picături arzânde. Fenomenul apare în urma unor defecte în funcţionare, îndeosebi în condiţii de 

exploatare îndelungată (îmbătrânirea materialelor şi, mai ales, în condiţii de mediu agresiv (fum, 

aerosoli, vapori corosivi). 

4. Electricitate statică -descărcările electrostatice sunt frecvente, dar devin potenţial 

periculoase şi pot genera incendii sau explozii când au loc într-o atmosferă explosivă sau când în 

apropiere există materiale inflamabile. 

5. Operaţiuni tehnologice care se pot desfăşura în mici unităţi productive şi care favorizează 

producerea sarcinilor electrostatice, putând genera incendii prin descărcarea acestora sunt, printre 

altele: 

 transvazarea unor lichide şi umplerea şi golirea vaselor, recipientelor (exemplşu - canistre 

pentru benzină din material plastic); 

 spălarea unor ţesături prin agitare în lichide (mai ales petroliere); 

 mişcarea particulelor la măcinare, malaxare, amestecare, comprimare; 

 benzi transportoare sau transmisii cu curea în mişcare . mişcări rotative violente, ventilatoare, 

compresoare; 

 derularea unor filme sau pelicule, benzi de hârtie şi textile, folii din amterial plastic . 

deversarea substanţelor pulverulente din saci; 

 ieşirea prin ajutaj a gazelor comprimate sau lichefiate mai ales a acelor gaze care antrenează 

un lichid fin pulverizat (vopsire prin pulverizare, de exemplu). 

Materialele capabile să producă descărcări electrostatice sunt: 

 solide - cauciucul natural şi sintetic (îndeosebi în valţuri, tambururi etc.), masele plastice, 

fibrele artificiale (nzlonul etc.), răşini sintetice; 

 lichide - în ordinea scăzândă a periculozităţii sulfură de carbon, eter, benzină, hidrocarburi, 

esteri etc. 

 

Surse de autoaprindere (aprindere spontană) - trebuie acordată atenţie substanţelor piroforice 

care se aprind în contact cu aerul (fosfor, metale alcaline, hidruri de siliciu, sulfură de fier, pulberi de 

aluminiu, de zinmc, de titan, zirconiu), substanţelor care se aprind spontan, în contact cu apa 8metale 

alcaline, varul nestins, carbura de calciu, carbidul, pulberea de aluminiu) şi substanţelor care se aprind 

spontan în contact cu oxidanţii (peroxid de sodiu, permanganat de potasiu, cloraţi). 

Reacţii chimice exoterme se pot produce pe timpul fabricaţiei, transportului, manipulării şi 

depozitării substanţelor care reacţionează reciproc, atunci când vin în contact. 

Punerea în contact poate fi accidentală (cutremure, şocuri etc.) sau din neglijenţă (ignorarea 

inscripţionărilor de pe ambalaje sau a listelor de substanţe incompatibile existente, inclusiv la 

depozite). 

Un factor ce nu trebuie neglijat este aprinderea spontană a depunerilor de lacuri şi vopsele, a 

materialelor îmbibate cu uleiuri şi grăsimi (cârpe din bumbac, ţesături păroase etc.) 

 

Surse de aprindere de natură mecanică - pot fi iniţiate în urma ungerii necorespunzătoare sau a 

gripajului unor piese cu o viteză mare de rotaţie, prezenţei unor corpuri străine (nisip, praf) între două 

suprafeţe în mişcare, montării defectuoase a lagărelor şi a arborelui, frecarea în feredoul 

autovehiculelor sau blocarea saboţilor de frânare, precum şi scînteilor mecanice de şoc sau abraziune.  

 

Incendii intenţionate - Cauzele care determină acest fenomen sunt: 

 situaţia economică nefavorabilă, datorită perioadei de tranziţie spre economia de piaţă (număr 

mare de şomeri, preţuri ridicate ş.a.); 

 creşterea numărului de persoane fără adăpost (vagabonzi, copii ai străzii etc.); 

 amplificarea catelor de vandalism; 

 înmulţirea cazurilor de piromani pe fondul dezechilibrărilor psihice datorate dificultăţilor de 

adaptare la noile condiţii de viaţă. 
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Locurile alese de un incendiator pentru a provoca incendiu sunt, de regulă, nepăzite, puţin 

circulate, cu aglomerare de materiale (mobilă veche, arhive deşeuri etc.), ce permit, în primele faze 

ale incendiului, o dezvoltare lentă şi fără manifestări vizibile (flacără, fum dens). Obiectivele izolate, 

fără pază şi împrejmuiri sigure, fără instalaţii de antiefracţie şi antiincendiu sunt adevărate ţinte pentru 

incendiator. Statistic, majoritatea incendiilor au loc în noaptea de vineri spre sîmbătă, când vigilenţa 

este mai scăzută. 

 

 

C. CLASIFICAREA CAUZELOR DE INCENDII 
 

 

O corectă identificare a surselor de aprindere şi deci a stabilirii cauzelor de incendiu permite 

statistici reale cu consecinţe importante la nivel macro şi microsocial. Astfel, evidenţierea corectă a 

celor mai frecvente cauze de incendiu, dinamică  acestora, repartizarea pe ramuri de activitate 

(industrii, comerţ ş.a.), influenţa factorilor sezonieri geografici sau de timp (ora din zi, zi de odihnă 

sau muncă), pagubele pricinuite ş.a. asigură: 

- compararea incendiilor cu alte evenimente negative (catastrofe, cutremure, accidente 

industriale) din punct de vedere al planificării resurselor alocate pentru prevenirea acestora şi a găsirii 

modalităţilor pentru cel mai eficient impact al utilizării acestora, pe plan naţional sau local; 

- perfecţionarea permanentă a legislaţiei p.s.i., elaborarea unor norme şi regulamente eficiente 

şi echilibrate prin măsuri specifice, inclusiv la nivelul fiecărui agent economic; 

- dezvoltarea unor programe educaţionale adecvate, mai ales pentru situaţii social- economice 

momentane cu implicaţii negative (de exemplu: iama - creşte numărul incendiilor de sobe; lipsa în 

unele perioade a buteliilor de pe piaţă favorizează incendii datorate improvizaţiilor), inclusiv 

prevenirea unor acte antisociale de tip arson; 

- identificarea produselor şi echipamentelor p.s.i. (detectoare, stingătoare, centrale de 

semnalizare, instalaţii stingere ş.a.) cu funcţionare necorespunzătoare şi luarea măsurilor adecvate faţă 

de producători; 

- elaborarea unor măsuri speciale pentru imobile sau incinte cu aglomerări de persoane sau 

bunuri de mare valoare; 

- fundamentarea studiilor de risc de incendiu; 

- identificarea obiectivelor pentru perfecţionarea concepţiei şi tacticii (prevenire, intervenţie, 

antrenament ş.a.) pompierilor. 

Pe plan mondial nu există încă un punct de vedere unitar asupra clasificării cauzelor de 

incendii. De exemplu, L. Amy [2] propune incendii de natură electrică, flacără deschisă, efect termic, 

aprindere spontană, incendii datorate exploziilor, incendii de natură mecanică. 

Borowski şi Pawlowski propun 19 categorii (din imprudenţa persoanelor de peste 15 ani cu: 

ţigări, cu receptoare de energie electrică, cu iluminatul electric, cu lichide inflamabile, în timpul 

lucrărilor de sudură, din imprudenţa persoanelor sub 15 ani, instalaţii electrice, instalaţii mecanice, 

instalaţii termice, scântei - din coşuri, locomotive, alte vehicule -descărcări atmosferice, autoaprinderi, 

incendieri ş.a.). 

Bălulescu propune: foc deschis, corpuri supraîncălzite, scântei sudură, scântei şi arce 

electrice, scurtcircuit, trăsnet, scântei mecanice, explozii, autoaprindere, reacţii chimice. 

O'Connor propune 4 categorii -.incendii providenţiale - acţiuni ale lui Dumnezeu (trăsnetul); 

incendii accidentale - neintenţionate şi explicabile tehnic şi anume: defecte ale instalaţiilor electrice, a 

celor de gaze, flacăra deschisă şi scântei, defecte ale aparatelor de încălzire casnice, centrale termice 

(de bloc), defecte la aparatele de bucătărie, copii şi animale de casă, depozitare incorectă a 

materialelor (adică aprindere spontană) fumat, laboratoare clandestine (cu referiri la cele care produc 

droguri şi care folosesc produse inflamabile: acetonă, benzen, cloroform ş.a.), operaţii în construcţii 

(sudură, tăiere ş.a.), radiaţia solară; incendii nedeterminate - cauze necunoscute sau imposibil de 

determinat; incendii intenţionate, tip arson. 

Există diferenţe de la ţară la ţară şi în clasificările codificate în fişele de incendiu utilizate 

pentru completarea statisticilor curente. In normele americane NFPA-901 - Uniform Coding for Fire 

Protection - ed. 1993 se prevăd trei secţiuni pentru caracteristicile aprinderii: „forma căldurii de 

aprindere
44

, „primul material care a ars
44

, „factorul de aprindere
44

. La secţiunea „forma căldurii de 

aprindere
44

 (sursa) sunt specificate 10 categorii: focuri deschise exterioare, aparate cu combustibil 
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lichid sau gaz, aparate cu combustibil solid, arc electric şi scurtcircuit, obiecte supraîncălzite, 

explozivi-materiale incendiare, căldură de la materiale generatoare de fum (ţigări ş. a.), surse 

naturale, căldură propagată, alte forme (forme multiple de iniţiere). 

Pompierii români utilizează pentru completarea rapoartelor de intervenţie şi analiză statistică 14 tipuri 

de surse de aprindere: 

arc sau scânteie electrică; efectul termic al curentului electric; scurtcircuit electric; electricitate 

statică;flacără deschisă; flacără închisă;efect termic (căldură prin contact sau radiaţie; frecare;scântei 

mecanicefar sau scântei (inclusiv ţigara); autoaprindere;reacţie chimică;explozie,substanţe 

incendiare;trăsnet;alte surse (radiaţie solară, energie nucleară, căderea unor corpuri din atmosferă etc). 

Mijloacele care produc surse de aprindere pot fi: 

- electrice: aparate electrocasnice, mijloace de iluminat electric, aparate de întrerupere şi 

control, conductori şi alte echipamente; 

- sisteme care produc electricitate statică: depozitare, vehiculare şi transport lichide sau 

pulberi combustibile; curele de transmitere a mişcării; spălarea în lichide combustibile; echipamente, 

unelte şi scule care se încarcă electrostatic; 

- mijloace cu flacără deschisă: brichete; chibrituri; lămpi; spirtiere; lumânări; torţe; făclii; 

- foc în aer liber; 

- ţigară; 

- aparate de încălzit; cazane; cuptoare; aparate de gătit; sobe; uscătoare; dispozitive pentru 

sudură, tăiere sau lipire cu gaze ori lichide combustibile; 

- utilaje şi sisteme de acţionare : motoare; locomotive; maşini; 

- metale (materiale) care ard sau care produc scurgeri topite; 

- conducte (canale) pentru agenţi termici, ventilare sau produse de ardere: burlane şi coşuri 

de fum; conducte de încălzire sau tehnologice cu abur sau alte fluide calde; 

- produse ce se pot aprinde spontan; 

- produse şi substanţe care pot produce explozii; 

- trăsnet; 

- corpuri supraîncălzite de soare; 

- reactoare sau arme nucleare. 

Gama materialelor şi substanţelor care se aprind primele sub acţiunea surselor de aprindere 

este foarte largă; pot fi sub formă de gaze (vapori), lichide sau solide (inclusiv sub formă de pulberi). 

Împrejurările determinante intervin ca parametru şi în evaluarea riscului de incendiu şi se pot 

grupa astfel: 

- instalaţii electrice defecte; 

- echipamente electrice improvizate; 

- aparate electrice sub tensiune; 

- sisteme de încălzire defecte; 

- mijloace de încălzire improvizate; 

- mijloace de încălzire nesupravegheate; 

- coşuri, burlane de fum defecte sau necurăţate; 

- cenuşă, jar sau scântei de la sisteme de încălzire; 

- jocul copiilor cu focul; 

- fumatul; 

- focul deschis; 

- sudura; 

- aprinderea spontană (autoaprinderea) sau reacţii chimice; 

- scântei mecanice, electrostatice sau de frecare; 

- scurgeri (scăpări) de produse inflamabile; 

- defecţiuni tehnice construcţii montaj; 

- nereguli organizatorice; 

- defecţiuni tehnice de exploatare; 

- explozie urmată de incendiu; 

- accident tehnic; 

- trăsnet şi alte fenomene naturale; 

- acţiune intenţionată(arson); 

- alte împrejurări; 

- nedeterminate. 
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Trebuie remarcat faptul că anumite circumstanţe (înlăturarea urmelor pentru reluarea rapidă a 

activităţii, număr redus de indicii datorat distrugerilor masive, producere în zone izolate, fără personal 

calificat ş.a.) nu permit identificarea cu certitudine şi univoc a fiecărei din cele patru componente ale 

cauzei incendiului (sursă, mijloc, primul material aprins, împrejurare) şi ca urmare concluzia 

formulată poate avea două sau mai multe variante probabile. Pe cale de consecinţă sunt şi situaţii când 

cauza incendiului rămâne nedeterminată (în curs de stabilire) o perioadă mai mică sau mai mare de 

timp. De aceea în orice statistică naţională un procent variabil (5 - 30%) revine incendiilor cu cauză 

nedeterminată. 

 

 

 

D. CLASIFICAREA INCENDIILOR 

 

 
Clasificarea incendiilor în raport cu cauzele care le-au produs se poate face în funcţie de 

elementele obligatorii menţionate mai sus, dar, în cele mai multe cazuri, se optează pentru analiza 

naturii surselor de aprindere. 

 

1. Surse de aprindere cu flacără: 

- focuri în aer liber; 

- flacără (chibrit, lumânare); 

- flăcări de la aparate termice; 

 

2. Surse de aprindere de natură termică. 

- obiecte incandescente (ţigară, topituri metalice, becuri şi proiectoare electrice, jar, cenuşă, 

zgură de la aparate de încălzit, particule incandescente de la sudură ş.a.); 

- căldură degajată de aparate termice (casnice, industriale); 

- efectul termic al curentului electric; 

- coşuri defecte şi necurăţate (fisuri, scântei ş.a.); 

 

3. Surse de aprindere de natură electrică: 

- arcuri şi scântei electrice; 

- scurtcircuit (echipamente, cabluri ş.a.); 

- electricitate statică; 

 

4. Surse de aprindere spontană: 

- aprindere spontană de natură chimică (inclusiv reacţii chimice exoterme); 

- aprindere spontană de natură fizico-chimică; 

- aprindere spontană de natură biologică; 

 

5. Surse de aprindere de natură mecanică: 

- scântei mecanice; 

- frecare; 

 

6. Surse de aprindere naturale: 

- căldură solară; 

- trăsnet; 

 

7. Surse de aprindere datorate explozivilor şi materialelor incendiare-, 

8. Surse de aprindere indirecte (radiaţia unui focar de incendiu, flacăra unui amestec exploziv 

ş.a.). 
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TRIUNGHIUL FOCULUI 

CĂLDURĂ 

 
STINGATOARELE SI CONŢINUTUL LOR 

STINGATOARE PORTABILE SI STINGATOARE CU 

TAMBUR PENTRU INFASURAREA FURTUNULUI  

COMBUSTIBIL 

METODE DE STINGERE 

 

- Oprirea flăcării ‘Reacţiei in lanţ’ 

- îndepărtarea oxigenului - Dilutia oxigenului (înăbuşirea) 

- îndepărtarea căldurii - Racirea 

- îndepărtarea Combustibilului - înfometarea  

 

CLASIFICAREA INCENDIILOR 
Clasa ‘A’ - Combustibil Solid (Lemn, Hârtie, Plastic) 

Clasa ‘B’ - Combustibil Lichid (Diesel, Petrol, Acetona) 

Clasa ‘C’ - Combustibil Gazos (Metane, Acetilene, Propan) 

Clasa ‘D’ - Combustibil Metal (Magneziu, Sodiu, Potasiu) 

 

Clasa ‘E’ - Echipament electric (Tablouri de comanda, Computere, Maşini si aparate electrice si 

electronice, Electrocasnice) 

Clasa ‘F’ - Ulei si grăsime de gătit (Uleiuri vegetale) 

 

 

STINGATOR PORTABIL 

1. Cui de siguranţa 

2. Mâner de operare 

3. Mâner de carat 

4. Indicator de presiune (Aer - Gaz) 

5. Tub de golire 

6. Muştiuc de furtun (spuma) 

7. Tub cufundat 

 

STINGATOARE CU APA 

Relativ stabila - (presurizata, pompata) Are abilitatea de a 

absorbi o cantitate mare de căldură Incendii Clasa ‘A’ 

Conversie in aburi-inabusire. Stingere permanență . 

Conducător electric. 

 

 

STINGATOARE CU SPUMA 

Dilatare de aproximativ 8 ori. Asigura o pătură peste 

combustibil. Stingere permanență , in mod obişnuit. 

 

Conducător electric 

Nu este Toxica - Acceptat ca protecţie 

a mediului 
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STINGATOARE CU LICHID DE VAPORIZARE 

Proprietăţi de stingere rapida 

Înăbuşe sau opreşte flacara “reacţie in lanţ” 

Incendii clasa ‘A’, ‘B’ si ‘E’ 

Pericol de re-izbucnire a focului. Nu este 

conductor. Pericol in spatii inchise 

 

 

 

 

 

LUCRURI DE AVUT IN VEDERE: 

-Te apropii dinspre direcţia vântului 

(vântul sufla din spate) 

-Calea de evacuare disponibila -Marimea 

focului -Ameninţarea fumului si flăcării 

Pericole in apropiere 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APA 

SPUMA 

SUBSTANŢA 

CHIMICĂ  USCATA 

SUBSTANŢA 

CHIMICĂ  UDA 

DIOXID DE 

CARBON 

 

 

 

 

 

 

 

CLASA DE 

INCENDIU  

A 

A, B A, E 

A, F A, B, E 
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Observații: 

1. Stingătoarele cu apă pulverizată pot fi utilizate, cu rezultate satisfăcătoare, pentru 

stingerea lichidelor combustibile cu temperatura de inflamabilitate mai mare de +55 

°C, unsorilor, grăsimilor, cerurilor şi altor substanţe solide ce se topesc uşor. 

2. Pentru stingerea solvenţilor polari se utilizează spume speciale. 

3. Pentru incendiile din clasa A, stingătoarele cu CO2 sau pulbere pot fi folosite numai 

asupra unor focare mici, situate, de regulă, în spaţii închise. 

4. Scurgerile de gaze combustibile sub presiune pot fi stinse numai dacă  există siguranţă 

posibilităţii întreruperii rapide a sursei de gaz (pentru evitarea unei explozii). 

Refularea dioxidului de carbon asupra componentelor electronice trebuie făcută de la 

distanţă, în aşa fel încât acestea să nu fie deteriorate prin răcire în urma contactului direct cu 

particule îngheţate de gaz (zăpadă carbonică). 

 

A SE EVITA: Utilizarea stingătoarelor cu haloni este permisă limitat până în anul 2000. Halonii 

sunt în curs de înlocuire cu agenţi de stingere curaţi (înlocuitori haloni). 

 

O clasificare a stingătoarelor poate fi făcută şi după modul de transport, şi anume: 

- stingătoare portative (până la 10 kg capacitate); 

- stingătoare transportabile (pe roţi). 

Notarea prescurtată a stingătoarelor se face indicând natura substanţei de stingere şi 

cantitatea conţinută, exprimată în litri şi, respectiv, în kilograme pentru substanţe pulverulente sau 

lichefiate. Exemplu: P 3 - stingător cu pulbere de 3 kg. 

 

 

FUNCŢIONARE 

Refularea produselor de stingere conţinute de stingătoare se face sub efectul presiunii 

interne, asigurată prin diverse procedee, în funcţie de soluţia constructivă aleasă de producător: 

a) substanţa de stingere este îmbuteliată sub presiune, energia de refulare fiind asigurată 

de presiunea vaporilor substanţei la temperatura normală de funcţionare (autoecranare); soluţia este 

specifică stingătoarelor cu dioxid de carbon; 

b) presiunea este realizată de un gaz inert, de regulă CO2, introdus în corpul stingătorului 

în momentul utilizării; gazul este păstrat în butelii şi eliberat prin spargerea unei membrane sau 

deschiderea unui ventil; soluţia este utilizată în stingătoarele cu apă, pulbere sau spumă mecanică; 

c) energia este asigurată la încărcare, prin presurizare cu un gaz uscat, de regulă azot sau 

aer comprimat, asigurându-se astfel o presurizare permanentă (tip spray); soluţia este utilizată, din 

ce în ce mai mult, la stingătoarele cu pulberi; 

d) gazul de presurizare este generat prin reacţia dintre două produse chimice (acid + bază), 

amestecate în momentul punerii în funcţiune a stingătorului; soluţia este specifică stingătoarelor cu 

spumă chimică, a căror fabricaţie şi utilizare este tot mai restrânsă. 

 

CRITERII DE ALEGERE 

 

Pentru o mai uşoară alegere a unui tip de stingător, fie realizat în ţară, fie din import, în 

tabelul de mai jos sunt prezentate valorile uzuale ale principalilor parametrii funcţionali. 

 

TIP STINGĂTOR TEMPERATURA 

DE PĂSTRARE °C 

UUNGIME JET 

(m) 

TIMP 

DESCĂRCARE (s) 
Apă pulverizată +4...+60 (-15)* 4-6 20-40 
Spumă chimică +4...+60 (-15)* 6-8 40-60 
Spumă mecanică +4...+60 6-8 40-60 

Dioxid de carbon -20...+5 5 1 -4 10-30 
Pulbere -20...+55 3-6 6-30 

NOTĂ: * - valori caracteristice soluţiilor aditivate pentru sezonul rece 
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Valorile mai mari ale lungimilor jetului şi ale timpului de descărcare sunt specifice 

stingătoarelor cu capacitatea de 10 kg (litri) sau mai mari. 

Întrucât stingătoarele au o capacitate limitată (o anumită cantitate de produs de stingere), 

ele pot fi folosite numai în faza iniţială a arderii, când incendiul se manifestă la suprafaţa 

materialelor şi nu în volumul lor. Acţiunea de stingere poate fi influenţată şi de îndemânarea 

mânuitorului, de condiţiile în care se desfăşoară intervenţia (temperatură, curenţi de aer, 

vizibilitate), la care se adaugă factorii de influenţă subiectivă (frica, incertitudinea, inhibarea) sau 

de natură tehnică (încărcare necorespunzătoare, defecţiuni). Din motivele menţionate trebuie bine 

analizate toate aspectele în momentul alegerii stingătoarelor, pentru a se asigura protecţia unui 

anumit spaţiu. 

Tipul şi mărimea stingătorului destinat protecţiei împotriva incendiilor se alege în funcţie 

de natura şi mărimea posibilelor focare din zonă, ţinând cont de capacitatea de stingere şi 

domeniile de utilizare recomandate de standardele în vigoare (SR-EN 3, STAS 11959/4). Astfel, se 

deosebesc: 

 

1. Focare mici - cu suprafaţa de maximum 1 m.p. - sunt posibile, de regulă, în locuinţe, 

şcoli, birouri, magazine cu specific industrial, laboratoare foto sau cu profil mecanic, centrale 

telefonice, ateliere mici unde sunt utilizate materiale mediu şi uşor inflamabile, săli de 

calculatoare, de jocuri, posturi trafo cu putere mică, etc. 

Se utilizează stingătoare: 

- până la 10 litri cu apă (spumă); 

- până la 5 kg cu pulberi sau CO2. 

 

2. Focare medii - cu suprafaţa de 1-3 m.p. - sunt posibile, de regulă, în depozitele de 

mărfuri, magazine, hoteluri, biblioteci, arhive, garaje mici, instalaţii tehnologice şi ateliere unde se 

lucrează cu cantităţi reduse de materiale combustibile, subsoluri tehnologice, staţii de alimentare 

cu energie electrică de dimensiuni reduse. Se utilizează stingătoare de 5 - 10 kg. cu pulberi sau 

CO2. 

 

3. Focare mari - cu suprafaţa de peste 3 m.p. - sunt posibile, de regulă, în depozitele de 

materiale combustibile cu stive înalte, ateliere mari de tâmplărie şi de reparaţii auto, tratament 

termic prin călire în ulei, hangare de avioane, garaje, vopsitorii, depozite de mărime redusă pentru 

lichide combustibile, instalaţii tehnologice unde se lucrează cu produse combustibile în cantităţi ce 

depăşesc 20 kg. (litri). Se utilizează stingătoare peste 10 kg. cu pulberi sau C02. 

Dacă  natura posibilelor focare este diferită şi nu permite utilizarea aceluiaşi tip de 

stingător, se prevede, pentru aceeaşi suprafaţă ce urmează a fi protejată, un al doilea stingător de 

tip adecvat, pentru stingerea focarelor de naturi diferite. încăperile închise temporar sau permanent 

se analizează separat, iar stingătoarele amplasate în interiorul acestora nu se iau în consideraţie la 

intervenţiile în exterior. La numărul de stingătoare calculat, se recomandă a se adăuga o rezervă 

reprezentând minimum 15% din necesarul corespunzător fiecărui tip de stingător, pentru 

asigurarea înlocuirii operative, în caz de utilizare sau defectare. 

 

 

IMPORTANT: După alegerea tipului de stingător se vor analiza din punct de vedere economic, 

ofertele diferiţilor producători. Condiţia esenţială este ca stingătorul ales (tip, marcă) să fie avizat 

de Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari. în funcţie de rezultatele obţinute la 

testarea eficienţei de stingere şi a parametrilor funcţionali efectuată de către Centrul de Studii, 

Experimentări şi Specializare pentru Prevenirea şi Stingerea Incendiilor, pe baza standardelor de 

metodă în vigoare. 
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A SE REŢINE: 
întreţinerea şi încărcarea se execută, obligatoriu, de către persoane atestate. întreţinerea se 

execută anual (cu ocazia verificărilor periodice) sau ori de câte ori este destinată a realiza 

funcţionarea sigură a stingătorului, incluzând şi o examinare temeinică şi orice înlocuire şi 

reparaţie necesară. Cu acest prilej se indică, după caz, necesitatea unei încărcări hidrostatice 

(când se observă fisuri, pori, deformări sau alte modificări ale recipientului care-i pot slăbi 

rezistenţa la presiune interioară). 

 

 

E. INSTRUCŢIUNI DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR 
Reguli generale de aparare împotriva incendiilor - preluare din Ordinul 262/2010 - apărare 

împotriva incendiilor la spaţii şi construcţii 

 

 

Art.1. (1) Măsurile generale de prevenire a incendiilor la exploatarea spatiilor si 

construcţiilor pentru birouri privesc: 

a) controlul/supravegherea din punctul de vedere al prevenirii incendiilor, pe timpul 

desfăşurării si după incheierea activitatilor; 

b) stabilirea masurilor tehnico-organizatorice in vederea reducerii riscului de incendiu; 

c) menţinerea condiţiilor realizate prin proiect pentru evacuarea utilizatorilor in siguranţă si 

pentru securitatea echipelor de intervenţie in cazul izbucnirii unui incendiu; 

d) intretinerea in stare operativa a mijloacelor tehnice de aparare împotriva incendiilor si de 

semnalizare. 

                 (2) Dispozitivele, echipamentele, instalaţiile, sistemele si altele asemenea destinate 

apararii împotriva incendiilor trebuie verificate si intretinute corespunzător, pentru a se asigura 

menţinerea permanență  a caracteristicilor tehnicotactice prevăzute in documentaţiile tehnice 

TIP EFECTE NEGATIVE INFLUENŢE ALE 

MEDIULUI 

ALTE ASPECTE 

Apă -udare, pete de rugină, săruri, 

scurtcircuit instalaţii electrice 

sub tensiune 

-pericol de îngheţ -

reacţii în medii 

chimice 
-pericol de 

electrocutare la utilizare în 

instalaţii electrice -greutatea 

peste limita admisă la ridicat 

pentru femei şi copii 

Spumă -udare, pete, coroziune 

datorită naturii chimice a 

spumei 

-pericol de îngheţ -

reacţii în medii 

chimice 

-pericol de electrocutare la 

utilizare în instalaţii 

electrice 
 

   

-greutatea peste limita 

admisă la ridicat pentru 

femei şi copii 

Pulberi -afectează echipamente 

sensibile la praf -poluează 

alimentele -trebuie curăţat de 

pe echipamente electrice 

-sensibilitate la medii 

umede -sensibilitate la 

curenţi de aer în 

momentul refulării 

-efect limitat de răcire 

(pericol de reaprindere) 

C02 -deteriorează elemente 

electronice (prin zăpada 

carbonică) 

-pericol de asfixiere în spaţii 

mici 

-arsuri ale pielii în contact cu 

jetul de zăpadă carbonică 

-autodescărcare la 

temperaturi de peste 

55 °C 

-greutate mare 

înlocuitori haloni -efecte toxice în spaţii mici 
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elaborate de producător. 

               (3) Periodicitatea lucrărilor de verificare si intretinere tehnica se stabileşte in 

funcţie de prevederile reglementarilor tehnice specifice si de instrucţiunile producătorului. 

               (4) Lucrările de verificare si intretinere a mijloacelor tehnice de aparare împotriva 

incendiilor trebuie executate de personal autorizat si supervizate de personalul prevăzut la art. 5. 

Art.2. In cadrul construcţiilor si spatiilor pentru birouri se asigura marcarea si 

semnalizarea: 

a) locurilor pentru fumat, in condiţiile legii; 

b) cailor de acces, evacuare si intervenţie; 

c) mijloacelor tehnice de aparare împotriva incendiilor; 

d) instalaţiilor utilitare care pot genera risc de incendiu, precum cele electrice, de gaze, de 

încălzire si altele asemenea. 

Art.3. (1) Construcţiile si spatiile pentru birouri pot fi incalzite, ventilate si climatizate pe 

ansamblu, centralizat sau local. 

                     (2) Atunci când se utilizează instalaţii locale de încălzire, ventilare si climatizare se 

respecta indicaţiile producătorului si prevederile normelor tehnice de specialitate. 

Art.4. (1) In spatiile si construcţiile pentru birouri, fumatul este interzis, cu excepţia 

locurilor special amenajate, in condiţiile legii. 

            (2) Acest lucru se marcheaza la intrarea/intrarile in clădire prin afişarea, in 

conformitate cu prevederile standardelor specifice, a simbolisticii si a sintagmei "FUMATUL 

INTERZIS!". 

            (3) Locurile stabilite pentru fumat se prevăd cu: 

a) scrumiere sau vase cu apa, nisip sau pamant; 

b) instrucţiuni afişate, cuprinzând masuri de prevenire a incendiilor si reguli de comportare in 

caz de incendiu; 

c) mijloace tehnice de aparare împotriva incendiilor. 

           (4) Depunerea in scrumiere a altor deşeuri de materiale combustibile cum sunt 

hartia, cartonul, textilele este interzisa. 

           (5) Golirea scrumierelor in coşurile de hârtie sau in alte locuri in care exista 

materiale combustibile este interzisa. 

           (6) Aruncarea la întâmplare a resturilor de ţigări sau chibrituri aprinse este interzisa. 

           (7) Scrumierele din interiorul clădirilor se amplaseaza astfel incat sa nu fie posibila 

aprinderea materialelor combustibile din apropiere, cum ar fi draperii, perdele, jaluzele. 

 Art.5. Prin amplasare si funcţionare, spatiile pentru birouri înglobate in alte construcţii nu 

trebuie sa afecteze securitatea la incendiu a construcţiei. 

 Art.6. (1) Circulaţiile orizontale si verticale precum usi, culoare, holuri, scări, ascensoare 

si altele asemenea, destinate intervenţiei serviciilor de urgenta, trebuie menţinute in permanență  in 

stare de utilizare. 

             (2) Caile de acces si evacuare, interioare si exterioare, trebuie menţinute permanent 

in stare de utilizare si marcate cu indicatoare de securitate, astfel incat sa permită utilizatorilor 

clădirii folosirea lor in caz de incendiu. 

             (3) Se interzice blocarea sau diminuarea gabaritului cailor de acces prin 

depozitarea de materiale sau obiecte. 

             (4) Este obligatorie verificarea zilnica de către proprietar, conducătorul 

institutiei/operatorului economic sau administrator a cailor de evacuare, pentru menţinerea acestora 

in stare de practicabilitate, dacă nu se prevede altfel prin contract, convenţie sau alt act juridic 

similar încheiat intre parti. 

 Art.7. Pe întregul traseu de evacuare din spatiile si construcţiile pentru birouri se interzic: 

a) montarea de oglinzi, perdele, praguri cu inaltimea mai mare de 2,5 cm sau alte elemente 

care pot crea confuzie in perceperea traseului de evacuare; 

b) amplasarea de dozatoare pentru sucuri/cafea, amenajarea de boxe sau depozitarea de 

materiale pe holuri, in casele scărilor, sub rampele scărilor; 

c) amenajarea unor locuri de munca sau activitati, inclusiv a celor cu caracter de amenajare 

temporara de tipul expozitie/prezentare a unor produse promotionale, care reduc gabaritul 

acestora si care nu sunt prevăzute in proiect; 
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d) aplicarea de decoratiuni realizate din materiale combustibile. 

Art.8. (1) Traseele de evacuare a spatiilor si construcţiilor pentru birouri nu trebuie sa 

conducă spre spatii din care evacuarea nu poate continua. 

            (2) Se interzic desfiinţarea uşilor prevăzute prin proiect la casele scărilor, de pe 

coridoare, holuri, vestibuluri si blocarea in poziţie deschisa a uşilor prevăzute cu mecanisme de 

autoinchidere. 

            (3) Pe timpul desfăşurării activitatii in spatiile si construcţiile pentru birouri se 

interzice incuierea uşilor de pe traseele de evacuare a utilizatorilor. 

            (4) Se interzice mascarea indicatoarelor si panourilor de marcare a cailor de 

evacuare, corpurilor iluminatului de siguranţă pentru evacuare, butoanelor de semnalizare, 

detectoarelor, capetelor sprinkler, stingatoarelor de incendiu, hidrantilor interiori de incendiu cu 

decoratiuni, postere, afişe sau bannere publicitare si alte materiale similare sau prin depozitarea 

diferitelor materiale. 

            (5) Se interzice amenajarea de boxe, spatii de depozitare ori alte spatii de lucru in 

podurile clădirilor, in casele si sub rampele scărilor, pe coridoare sau pe alte cai de evacuare. 

Art.9. (1) Caile de acces si intervenţie, precum si accesul la sursele de apa pentru stingerea 

incendiilor se menţin, indiferent de sezon, practicabile, curate si libere de orice obstacole care ar 

putea impiedica intervenţia operativa pentru stingerea incendiilor. 

           (2) Menţinerea in stare de practicabilitate a cailor de evacuare si intervenţie este 

obligaţia proprietarului, administratorului sau conducătorului institutiei/operatorului economic 

pentru spatiile de utilizare comuna, respectiv obligaţia locatarilor pentru părţile de construcţii si 

amenajari folosite de aceştia. 

Art.10 Caile de evacuare trebuie sa permită evacuarea in siguranţă a persoanelor cu 

dizabilitati motorii de la nivelurile la care acestea au acces. 

Art.11. (1) Funcţionarea iluminatului de siguranţă se verifica de către personalul prevăzut 

la art. 5 si se menţine in conformitate cu prevederile normativelor in vigoare. 

             (2) Compartimentările interioare temporare in cadrul spatiilor si construcţiilor 

pentru birouri se executa pe baza de dispoziţie de şantier insusita de proiectantul iniţial si 

verificatorul de proiect si nu trebuie sa afecteze iluminatul de siguranţa. 

             (3) In situaţia executării de compartimentări interioare temporare, este obligatorie 

dispunerea, suplimentar, de corpuri de iluminat pentru iluminatul de siguranţa. 

Art.12. (1) Orice deficienta constatata la sistemul de alarmare in caz de incendiu cu mesaj 

preinregistrat, dacă acesta exista, se remediază imediat, in conformitate cu legislaţia specifica. 

             (2) Verificarea funcţionalităţii sistemului de alarmare prevăzut la alin. (1) se face 

zilnic, de către personalul prevăzut la art. 5, si se consemnează intr-un registru. 

Art.13. (1) Exploatarea sistemelor, instalaţiilor, dispozitivelor, echipamentelor, aparatelor, 

maşinilor si utilajelor de orice categorie se face conform reglementarilor tehnice specifice si 

instrucţiunilor producătorilor. 

              (2) Exploatarea mijloacelor tehnice prevăzute la alin. (1) cu defecţiuni, 

improvizaţii, neomologate sau fără protecţia corespunzătoare fata de materialele sau substanţele 

combustibile din spaţiul in care sunt utilizate este interzisa. 

              (3) La utilizarea mijloacelor tehnice prevăzute la alin. (1) este obligatorie 

respectarea instrucţiunilor de funcţionare, verificare si întreţinere, precum si a masurilor specifice 

de aparare împotriva incendiilor, emise si aprobate potrivit legii. 

Art.14. (1) Pe timpul exploatării spatiilor in care se desfasoara activitatile pentru care a fost 

realizata o amenajare temporara trebuie luate masuri pentru inlaturarea si/sau reducerea la minim a 

pericolului de incendiu, prin limitarea, la strictul necesar, a cantitatilor de materiale combustibile si 

eliminarea eventualelor surse cu potenţial de aprindere a acestora. 

             (2) Pe perioada realizării amenajărilor temporare se interzice accesul utilizatorilor. 

Art.15. (1) In clădirile si spatiile pentru birouri pot fi păstrate pentru curăţenie, igienizare, 

deparazitare, dezinsectie, in recipiente ermetic închise si in locuri special amenajate, lichide 

inflamabile in cantitate totala de maximum 25 1. 

             (2) Curatarea pardoselii, parchetului, duşumelelor, mochetelor si altor asemenea cu 

benzina, neofalina sau alte lichide inflamabile este interzisa. 

Art.16. (1) Pe timpul depozitarii, manipulării si expunerii produselor sau substanţelor 
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combustibile se tine seama de proprietăţile fizico-chimice ale acestora, astfel incat la contactul 

dintre ele sa nu se producă ori sa nu se propage incendiul. 

              (2) Produsele si substanţele combustibile se amplaseaza la distanta de siguranţă 

fata de sursele de căldură ori se protejează astfel incat sa nu fie posibila aprinderea lor. 

              (3) Produsele si substanţele combustibile se manipulează Zsi se depozitează in 

ambalaje adecvate, realizate si inscripţionate corespunzător, in vederea identificării riscurilor de 

incendiu si stabilirii procedeelor si substanţelor de stingere sau de neutralizare adecvate. 

              (4) Dispunerea materialelor periculoase in depozit se face potrivit planului de 

depozitare. 

              (5) La elaborarea planurilor de intervenţie se tine seama de compatibilitatea 

produselor sau substanţelor combustibile cu substanţele de stingere. 

Art.17. (1) Deseurile se indeparteaza prin metode si mijloace adecvate, obligatoriu la 

terminarea programului de lucru, si se depun in locuri special destinate depozitarii sau distrugerii 

lor, stabilite de proprietar, potrivit prevederilor legislaţiei specifice in vigoare. 

              (2) Deseurile si ambalajele combustibile reutilizabile se depozitează, cu asigurarea 

distantelor de siguranţă fata de clădiri, in funcţie de natura si de proprietăţile fizico-chimice ale 

acestora. 

              (3) Deseurile si ambalajele combustibile care nu se reutilizeaza se inlatura 

conform reglementarilor specific. 

              (4) Se interzice fumatul in spatiile de colectare a ambalajelor si deşeurilor 

combustibile. 

Art.18. Materialele si substanţele care prezintă pericol de autoaprindere se pastreaza 

conform instrucţiunilor producătorului, luandu-se masuri de control si prevenire a fenomenului de 

autoaprindere. 

Art.19. (1) Menţinerea in stare de funcţionare a instalaţiilor si sistemelor de captare si 

scurgere la pamant a descărcărilor electrice atmosferice este obligatorie. 

              (2) Utilizarea si verificarea periodica a sistemelor de captare si scurgere la pamant 

a electricităţii statice, conform instrucţiunilor specifice si reglementarilor tehnice, este obligatorie. 

Art.20. (1) Se interzice folosirea sobelor si a altor mijloace de încălzire cu defecţiuni, 

improvizaţii, supraalimentate cu combustibili sau nesupravegheate, precum si aprinderea focului 

utilizandu-se lichide inflamabile. 

             (2) Verificarea, repararea, izolarea termică  si curatarea periodica a coşurilor de 

evacuare a fumului sunt obligatorii. 

             (3) Exploatarea sobelor si a instalaţiilor de încălzire ce folosesc drept combustibil 

gazul metan sau gazul petrolier lichefiat se face cu respectarea stricta a instrucţiunilor emise de 

producători si a masurilor din normativele de exploatare specifice. 

Art.21. Toate instalatiile/conductele prin care circula substanţe lichide sau gaze se 

marcheaza prin culori specifice de identificare a naturii substanţei, respectiv a pericolului acesteia, 

prevăzute de normele tehnice specifice. 

Art.22. (1) Lucrările de termoprotectie/ignifugare se executa numai de către personal 

autorizat, conform normelor tehnice specifice. 

              (2) Calitatea lucrărilor executate se certifica prin documente emise conform 

reglementarilor in vigoare. 

              (3) Lucrările de termoprotectie/ignifugare aplicate pe elementele de construcţie 

si/sau pe structurile din alcătuirea construcţiilor protejate/tratate se executa cu periodicitatea 

impusa de reglementările tehnice specifice si instrucţiunile producătorului. 

Art.23. Elementele de limitare a propagării incendiului, de izolare termică  si de etansare la 

fum si la gaze fierbinţi din alcătuirea construcţiilor si a instalaţiilor se menţin permanent in stare 

buna, pentru a-si îndeplini rolul stabilit. 

Art.24. In spatiile si construcţiile pentru birouri, cantitatile de materiale si de substanţe 

combustibile utilizate nu trebuie sa conducă la depăşirea densităţii sarcinii termice stabilite prin 

reglementari tehnice sau prin documentaţiile tehnice de proiectare, fapt care trebuie consemnat si 

in contractul, convenţia sau alt act juridic similar incheiat intre parti. 

Art.25. In spatiile si construcţiile pentru birouri, activitatea se organizează astfel incat sa 

nu se creeze aglomerări ale persoanelor si o supraîncărcare cu mobilier si echipamente specifice 
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care sa îngreuneze sau sa blocheze evacuarea in caz de incendiu. 

Art.26. Se interzice depozitarea materialelor si lichidelor combustibile in poduri, subsoluri, 

pe culoare, in casele de scări si pe alte cai de evacuare astfel incat sa împiedice evacuarea sau sa 

mareasca pericolul de incendiu. 

Art.27. Se interzice utilizarea focului deschis si a mijloacelor de iluminat cu flacara 

deschisa in spatiile si construcţiile pentru birouri, in podurile, spatiile pentru arhivare si spatiile de 

depozitare ale acestora ori in alte locuri cu risc de incendiu. 

Art.28. Pe timpul exploatării spatiilor si construcţiilor pentru birouri trebuie luate masuri 

pentru inlaturarea si/sau reducerea la minim a pericolului de incendiu prin limitarea, la strictul 

necesar, a cantitatilor de materiale combustibile si eliminarea eventualelor surse cu potenţial de 

aprindere a acestora. 

Art.29. La terminarea programului de lucru se deconectează aparatele/sistemele de 

incalzire/ventilatie/ climatizare locala, se intrerupe iluminatul artificial si se opreşte alimentarea cu 

energie electrică  a calculatoarelor si a altor aparate cu alimentare electrică  care nu necesita 

funcţionare permanență . 

Art.30. Lucrările de verificare, reparare si intretinere a dispozitivelor, echipamentelor, 

instalaţiilor si sistemelor destinate apararii împotriva incendiilor se executa de personal autorizat, 

in condiţiile legii. 

Art.31. (1) În perioadele caniculare sau secetoase si premergător sezonului rece, 

proprietarul, administratorul sau conducătorul institutiei/operatorului economic asigura, prin 

personalul prevăzut la art.5, elaborarea si punerea in aplicare a unor programe speciale de masuri 

specifice de prevenire a incendiilor. 

              (2) Măsurile specifice in perioadele caniculare sau secetoase cuprind, in principal, 

următoarele: 

a) identificarea si nominalizarea sectoarelor de activitate in care creste riscul de incendiu in 

condiţiile caracteristice temperaturilor ridicate si lipsei de precipitaţii; 

b) interzicerea utilizării focului deschis in zonele afectate de uscăciune avansata; 

c) asigurarea protejării fata de efectul direct al razelor solare a recipientelor, rezervoarelor 

si a altor tipuri de ambalaje care conţin vapori inflamabili sau gaze lichefiate sub presiune, 

prin depozitare la umbra; 

d) asigurarea si verificarea zilnica a rezervelor de apa pentru incendiu. 

   (3) Măsurile specifice inainte de inceperea sezonului rece cuprind, in principal, 

următoarele: 

a) controlul instalaţiilor, al sistemelor de încălzire existente si al componentelor acestora 

precum surse de căldură, conducte, corpuri si elemente de încălzire, sobe, coşuri si canale de 

fum si altele asemenea, inlaturandu-se defecţiunile constatate si asigurandu-se funcţionarea 

la parametrii normali; 

b) protejarea contra îngheţului a componentelor instalaţiilor de stingere cu apa; 

c) asigurarea uneltelor si accesoriilor pentru deszăpezirea cailor de acces, de evacuare si de 

intervenţie si a surselor de apa exterioare pentru incendiu. 

 Art.32. Marcarea cu indicatoare standardizate, menţinerea permanență  in stare de 

funcţionare a hidrantilor exteriori de incendiu, accesibilitatea către aceştia si coloanele uscate, 

precum si protecţia împotriva lovirii acestora de către autovehicule, se asigura de către proprietar, 

condu catorul institutiei/operatorului economic sau administrator, prin personalul prevăzut la art. 5. 

 Art.33. La terminarea programului de lucru in spatiile si construcţiile pentru birouri in care 

incalzirea se face cu sobe cu acumulare de căldură, întreruperea funcţionarii sobelor este 

obligatorie. 

 Art.34. Instalaţiile utilitare electrice, de utilizare a gazelor naturale, de protecţie împotriva 

trăsnetelor, de ventilare, de climatizare si altele asemenea aferente construcţiilor se exploatează, se 

intretin si se verifica in conformitate cu reglementările tehnice si măsurile specifice de aparare 

împotriva incendiilor, astfel incat sa nu constituie surse de iniţiere sau de propagare a incendiilor. 
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F. INSTRUCŢIUNI DE STINGERE ŞI EVACUARE A PERSONALULUI 

SALARIAT ÎN CAZ DE INCENDIU 
 

 

Art.1. Obiectul instrucţiunii 

Scopul acestui document este de a stabili procedura şi planul care trebuie pus în aplicare în 

cazul unui eventual incendiu. Procedurile de evacuare, în caz de incendiu, sunt elaborate pentru 

asigurarea siguranţei utilizatorilor din clădirea unităţii, pe timpul izbucnirii unui incendiu, prin 

coordonarea şi controlul evacuării persoanelor din clădire, până la sosirea pompierilor militari şi a 

celorlalte forţe de ajutor extrem calificat (Protecţie Civilă, Poliţie, Jandarmi, Salvare etc.). 

Art.2. Documente de referinţă 

 Planul de evacuare al imobilului; 

 Planul de intervenţie al clădirii; 

Art.3. Responsabilităţi 

a. Responsabilitatea conducerii 
  Persoanele responsabile pentru implementarea şi administrarea procedurii de evacuare sunt 

directorii, care deţin autoritate de control asupra clădirii. Pentru acestă procedură, persoana 

responsabilă este Administratorul. 

Administratorul este responsabil pentru: 

 repartizarea membrilor echipei de primă intervenţie pentru fiecare zonă din clădire, în 

care sunt responsabili cu evacuarea; 

 asigurarea resurselor necesare tuturor membrilor echipei de intervenţie, pentru a-şi putea 

îndeplini atribuţiile; 

 asigurarea implementării măsurilor şi recomandărilor făcute de pompierii militari, cu 

ocazia controalelor de specialitate, pe timpul aplicaţiilor şi exerciţiilor; 

 asigurarea implementării eficiente şi a gestionării modului de evacuare. 

b. Membrii echipei de primă intervenţie sunt responsabili pentru: 

  îndeplinirea atribuţiilor, în cazul unui incendiu, aşa cum reiese din procedura de faţă; 

  participarea la o analiză, după efectuarea unui exerciţiu simulativ de evacuare; 

  raportarea, către Dispeceratul Brigăzii de Pompieri, a oricărui început de incendiu, 

incendiu sau alt accident tehnic, generator de incendii sau explozii, care impune 

necesitatea evacuării persoanelor sau a altor situaţii de risc deosebit, care presupune 

intervenţie organizată, cu mijloace adecvate; 

  organizarea şi efectuarea de controale şi verificări periodice pe linie P. S. I., dar nu mai 

puţin de 1/lună şi de exerciţii practice de stingere şi evacuare a persoanelor, în caz de 

incendiu; 

  Cadrul tehnic cu atribuţii pe linie P. S. I., va efectua un curs de specializare, potrivit legii, 

în urma căruia va fi atestat cu competenţe, corespunzător standardului ocupaţional. 

c. Membrii echipelor de primă intervenţie, potrivit prezentei instrucţiuni, au şi următoarele 

obligaţii: 

  cunoaşterea locurilor în care sunt amplasate stingătoarele de incendiu, ieşirile de urgenţă 

şi punctele de declanşare manuală alarmei de incendiu din zona de care răspund; 

  asigurarea zonei de care răspund, împotriva izbucnirii unui eventual incendiu, precum şi 

controlul practicabilităţii şi neobstrucţionării căilor de evacuare; 

  anunţarea telefonică a pompierilor militari, la numărul 981, sau instruirea altei persoane 

în acest sens, care să apeleze, în caz de urgenţă. Pompierii militari apelaţi vor pune 

întrebări cu privire la eveniment. Nu încheiaţi convorbirea până când nu răspundeţi la 

aceste întrebări. Nu părăsiţi locul de unde aţi apelat telefonic pompierii, deoarece aceştia 

vor suna imediat, pentru confirmarea apelului de urgenţă efectuat. 

d. Cadrul tehnic cu atribuţii, inclusiv pe linia apărării împotriva incendiilor, este 

responsabil pentru: 

•  verificarea, funcţionarea şi întreţinerea periodică a mijloacelor tehnice p. s. i.; 

•  activarea alarmei la începerea unui exerciţiu de stingere şi evacuare, în caz de incendiu; 

•  legătura cu serviciile de urgenţă, (Pompierii militari, Salvare, Protecţie Civilă, Poliţie 



36 
 

etc.), pentru asigurarea pregătirii în caz de incendiu; 

•  întocmirea şi ţinerea la zi a evidenţei exerciţiilor de stingere şi evacuare, în caz de 

incendiu, efectuate în clădirile unităţii, în baza unei planificări aprobate de conducere; 

•  coordonarea, implementarea şi revizuirea procedurii de evacuare; 

•  organizarea unei analize, cu membrii echipei de intervenţie, după consumarea unui 

eveniment sau a unui exerciţiu planificat; 

e. Conducătorii locurilor de muncă (şefii formaţiilor de lucru) sunt responsabili pentru: 

•  informarea celor din subordine asupra procedurilor ce trebuie adoptate în cazul unei 

evacuări a clădirii, inclusiv prezentarea căilor de evacuare, a itinerariilor de ieşire şi a 

locului final de adunare; 

•  instruirea celor din subordine de a evacua imediat clădirea în cazul activării unei alarme 

în timpul orelor de lucru; 

•  anunţarea echipei de intervenţie despre orice persoană care lipseşte în cazul unei alarme 

(pompierilor militari şi celorlalte forţe, în caz real de incendiu); 

Art.4. Procedura de urgenţă 

1. La descoperirea unui incendiu, orice persoană are următoarele obligaţii: 

• Anunţarea IMEDIATĂ a incendiului; 

• încercarea de stingere a focului, dacă  nu este prea riscant (nu se va utiliza mai mult de 1 

stingător; dacă  focul nu s-a stins, evacuaţi imediat zona); 

• Anunţarea telefonică a pompierilor militari, la numărul 981, din cea mai apropiată zonă 

neafectată; 

• Comunicarea, către conducerea unităţii, a detaliilor referitoare la locaţia exactă şi la 

amploarea incendiului. 

2. La declanşarea alarmei de incendiu, salariaţii sunt obligaţi să acţioneze astfel: 

• încetează orice activitate; 

• Personalul salariat al instituției va opri instalaţia sau aparatul la care lucrează, prin 

acţionarea butonului de oprire; 

• Abandonează obiectele personale; 

• Lasă uşile deschise; 

• Părăsesc imediat clădirea prin ieşirile de urgenţă, sau prin locurile indicate de membrii 

echipei de intervenţie: 

• Merg către locul de adunare stabilit; 

• Menţin libere căile de acces către clădire; 

• Urmează toate indicaţiile primite de la membrii echipei de intervenţie; 

• Asistă, dacă  este posibil, evacuarea în siguranţă a persoanelor din afară unităţii; 

• Rămân în afară clădirii până la încheierea definitivă a evenimentului. 

3. La declanşarea alarmei de incendiu, membrii echipei de primă intervenţie sunt obligaţi: 

• Să intre în toate încăperile accesibile din zona de responsabilitate alocată şi să dirijeze 

utilizatorii pentru evacuarea clădirii; 

• Să îndrume utilizatorii către cea mai apropiată cale/ieşire de urgenţă; 

• Să menţină calmul utilizatorilor pe timpul evacuării; 

• Să meargă la punctul de adunare după evacuarea zonei; 

• Să preia controlul asupra locului de adunare şi să se asigure că nici o persoană nu intră 

înapoi în clădire până la primirea dispoziţiei, în acest sens, a conducerii unităţii; 

• Să participe la o analiză, după terminarea evenimentului şi să raporteze orice dificultăţi 

întâlnite în procesul de evacuare; 

Art.5. Procedura de contabilizare a persoanelor 

(1) Odată ce salariaţii şi persoanele din afară acesteia, care se aflau în clădire, s-au adunat 

la locul stabilit, membrii echipei de intervenţie vor începe numărarea persoanelor. 

(2) Contabilizarea persoanelor se va face consultând: 

• Condica de prezenţă a personalului salariat; 
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• Registrul de poartă; 

• Informaţiile primite de la personalul salariat al unităţii, după asigurarea 

validităţii informaţiei. 

(3) Se va ţine cont de starea emotivă a persoanelor într-o astfel de situaţie şi se va încerca 

validarea informaţiilor primite prin consultarea a cel puţin 2 surse de informare. 

Art.6. Accesul Pompierilor Militari 

Accesul echipajelor specializate ale Pompierilor militari se va face pe poarta de acces 

principală. Administratorul şi şeful echipei de primă intervenţie vor comunica pompierilor detaliile 

incendiului (locaţie, amploare etc.), îi vor informa cu privire la eventualele persoane lipsă la apel 

(împreună cu locaţia presupusă a acestora) şi vor rămâne la dispoziţia acestora pe durata 

operaţiunii de stingere a incendiului. 

Art.7. Frecvenţa simulărilor de incendiu 

Se va efectua cel puţin 1 exerciţiu de stingere şi evacuare în caz de incendiu, anual. 

 
 

G. INSTRUCŢIUNI DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR 

SPECIFICE ÎNCĂPERILOR CU DESTINAŢIE ADMINISTRATIVĂ 
 

Art.l. În spaţiile administrative ale instituției, lichidele combustibile (pentru curăţenie) vor 

fi păstrate în bidoane metalice, ermetic închise şi etichetate, în locuri ferite de posibilitatea 

izbucnirii unui eventual incendiu, numai în cantitate de maxim 25 1. 

Art.2. Curăţirea pardoselii (parchet, duşumea etc.), de regulă, se va face cu soluţii pe bază 

de detergenţi; în cazuri speciale, se poate face şi cu parchetin, numai la lumina zilei, cu respectarea 

următoarelor reguli: 

- scoaterea de sub tensiune a tuturor aparatelor electrice; 

- stingerea tuturor corpurilor de iluminare electrică; 

- asigurarea ventilaţiei încăperilor respective, prin deschiderea ferestrelor; 

interzicerea folosirii ustensilelor (găleată, lighean, perie etc) din material plastic sau a 

cârpelor din fibre sintetice; 

- interzicerea folosirii parchetinului în amestec cu benzina, neofilina etc.; 

- interzicerea folosirii focului deschis, a fumatului, precum şi utilizarea unor obiecte 

care pot provoca scântei (brichete, chibrituri etc.). 

Art.3. Se interzice păstrarea în birouri a materialelor inflamabile şi a cârpelor de şters, 

îmbibate cu ulei, ceară, etc. 

Art.4. Insecticidele inflamabile se vor pulveriza la lumina zilei, numai după întreruperea 

curentului de la tabloul de alimentare, a reţelei electrice existente în încăperile instituției, precum şi 

verificarea inexistenţei altor surse de foc sau scântei. 

Art.5. In încăperile pentru birouri, se vor lua măsuri de reducere, la minim, a pericolului de 

incendiu, prin limitarea, la strictul necesar, a materialelor combustibile şi respectarea celorlalte 

reguli stabilite prin dispoziţii ale conducătorului instituției, cum ar fi: fumatul, folosirea focului 

deschis, etc. 

Art.6. La terminarea programului de lucru, toate aparatele electrice se vor decupla de la 

reţeaua electrică a încăperii, interzicându-se depozitarea lor, în stare caldă lângă materialele 

combustibile. De asemenea, tot la terminarea programului, se vor evacua coşurile cu gunoaie din 

fiecare încăpere. 

Art.7. Pentru stingerea incendiilor în încăperile administrative ale instituției se va acţiona, 

după caz, cu zăpadă carbonică, pulbere şi apă pulverizată. 

 

 

H. INSTRUCŢIUNI DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR LA 

INSTALAŢII ŞI APARATURĂ DE CALCUL 
 

Art.l. Pe timpul exploatării instalaţiilor, echipamentelor şi aparaturii de calcul electronic, se 

va asigura permanent menţinerea condiţiilor şi parametrilor de exploatare privind protecţia la foc, 
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cuprinse în documentaţiile de proiectare şi realizare a acestora. 

Art.2. Deşeurile de hârtie vor fi colectate şi îndepărtate din încăperile cu tehnică de calcul. 

Art.3. În aceste încăperi se interzice: 

■ Fumatul şi focul deschis; 

■ Introducerea de materiale şi echipamente altele decât cele prevăzute în proiect; 

■ Folosirea sistemelor şi instalaţiilor de încălzire neadecvate şi neomologate; 

■ Introducerea şi folosirea de lichide inflamabile cu excepţia celor folosite pentru întreţinerea 

aparaturii şi în cantităţile strict necesare acestor operaţiuni. 

Art.4. În cazul producerii unui incendiu măsurile vor viza: 

■ Oprirea instalaţiei de climatizare; 

■ Alarmarea salariaţilor şi anunţarea incendiului conducerii instituției şi pompierilor militar; 

■ Scoaterea de sub tensiune a unităţilor periferice şi a celei centrale; 

■ Decuplarea generală de la tabloul principal de alimentare cu energie electrică; 

■ Evacuarea personalului, a bunurilor materiale de valoare şi materialelor combustibile aflate în 

imediata apropiere a zonei de incendiu; 

■ Punerea în funcţiune a mijloacelor de stingere existente pe locul de muncă. 

  Art.5. Pentru stingerea echipamentelor se recomandă folosirea dioxidului de carbon, în 

celelalte spaţii putându-se folosi apa şi pulberile stingătoare. 

 

 

I. INSTRUCŢIUNI DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR LA 

INSTALAŢII UTILITARE AFERENTE CONSTRUCŢIILOR 
 

  Art.l. (1) Instalaţiile utilitare aferente construcţiilor, cum sunt cele de gaze, electrice, de 

apă, de încălzire, de ventilare, de climatizare, de canalizare şi altele asemenea, precum şi 

instalaţiile tehnologice se exploatează potrivit reglementărilor tehnice şi măsurilor specifice de 

apărare împotriva incendiilor, astfel încât acestea să nu constituie surse de iniţiere şi/sau de 

propagare a incendiilor. 

               (2) Pentru buna exploatare a instalaţiilor utilitare aferente construcţiilor este 

obligatorie respectarea întocmai a proiectului tehnic al construcţiei, a prevederilor instrucţiunilor 

de exploatare, întreţinere şi reparaţii cuprinse în proiect şi a reglementărilor tehnice specifice de 

exploatare şi de urmărire a comportării în timp a construcţiilor. 

   Art.2. Instalaţiile utilitare aferente construcţiilor trebuie să corespundă destinaţiei, tipului şi 

categoriei de importanţă a construcţiei, precum şi nivelului de risc de incendiu, să aibă nivelul de 

protecţie corespunzător mediului în care sunt amplasate şi să respecte prevederile din 

reglementările specifice de apărare împotriva incendiilor. 

Art.3. Pe timpul exploatării instalaţiilor utilitare aferente construcţiilor se interzic: 

a) neasigurarea supravegherii conform instrucţiunilor de funcţionare; 

b) funcţionarea fără sistemele, aparatele şi echipamentele necesare conform instrucţiunilor 

de funcţionare pentru controlul şi menţinerea parametrilor privind siguranţă în funcţionare sau 

înlocuirea acestora cu altele supradimensionate; 

c) întreţinerea necorespunzătoare a elementelor prevăzute pentru izolare termică sau 

electrică ori pentru separare; 

d) depăşirea termenelor stabilite pentru efectuarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii sau 

executarea necorespunzătoare a acestora; 

e) executarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii sau a unor modificări de către personal 

neautorizat; 

f) utilizarea de improvizaţii care să prezinte risc de incendiu şi/sau de explozie; 

g) neasigurarea protecţiei la foc corespunzătoare faţă de materialele şi substanţele 

combustibile existente în spaţiul în care sunt utilizate; 

h) lăsarea în funcţiune a instalaţiilor utilitare aferente construcţiilor peste programul stabilit, 

în cazurile în care instrucţiunile specifice interzic acest lucru. 

Art.4. Menţinerea în bună stare a instalaţiilor şi sistemelor de captare şi scurgere la pământ a 

descărcărilor electrice atmosferice este obligatorie la construcţii şi instalaţii, utilaje şi echipamente 

tehnologice, conform reglementărilor tehnice specifice. 
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Art.5. Utilizarea sistemelor de captare şi scurgere la pământ a electricităţii statice, conform 

instrucţiunilor specifice şi reglementărilor tehnice, este obligatorie. 

 

 

J. INSTRUCŢIUNI DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR LA 

COLECTAREA ŞI DEPOZITAREA DEŞEURILOR ŞI ALE RESTURILOR 

MENAJERE 
 

1. Resturile menajere şi ambalajele se vor depozita în locurile special amenajate, cu asigurarea 

distanţei de siguranţă faţă de clădiri. 

2. Se interzice distrugerea ambalajelor şi a resturilor menajere prin incinerare în incinta spaţiului 

instituției. 

3. La locul de depozitare temporară a resturilor menajere se interzice colectarea substanţelor şi 

materialelor inflamabile (bidoane de ulei, şlam de carbit etc.). 

4. Se interzice, cu desăvârşire, fumatul şi focul deschis la locul de depozitare a resturilor 

menajere. 

5. La sfârşitul fiecărei zile, resturile menajere şi ambalajele vor fi evacuate din incinta unităţii. 

 

 

 

K. MODUL DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR CU FOC DESCHIS 
 

Persoana fizica cu atribuţii de conducere (primar) va reglementa prin document scris 

(dispoziţie) modul de executare a lucrărilor cu foc deschis, activitate care presupune: 

❖ stabilirea, dacă este cazul, a locurilor unde, periodic sau permanent, se pot efectua lucrări 

cu foc deschis (topirea bitumului, arderea reziduurilor combustibile, curăţări prin ardere 

etc.) si a persoanelor care le supraveghează; 

❖ stabilirea locurilor (zonelor) cu pericol de incendiu in care este interzisa utilizarea focului 

deschis; 

❖ nominalizarea persoanelor care au dreptul sa emită permis de lucru cu foc; 

❖ descrierea procedurii de emitere, semnare, aducere la cunoştinţa si păstrare a permisului de 

lucru cu foc; 

întocmirea unei instrucţiuni specifice de prevenire a incendiilor pentru astfel de lucrări, 

care sa fie tinuta de executant asupra sa si prelucrata cu acesta înainte de începerea lucrării. 

Prin foc deschis se înţelege arderea in aer liber, respectiv acea ardere care nu se 

desfasoara intr-un spaţiu închis de combustie. Pot fi incluse in aceasta categorie flacara produsa 

de: brichete, chibrituri, lumanari, lămpi sau aparate de gătit, aparate de lipire, taiere, sudura etc., 

focul făcut in aer liber in scop de incalzire sau pentru arderea de resturi menajere ori vegetale, 

precum si flacara care apare in urma unor reacţii chimice. 

In categoria foc deschis se includ si materialele in stare incandescenta, aflate in situaţii 

deosebite, cum sunt: improscarile, deversările, răsturnările, staţionările etc., care pot provoca 

incendii datorita radiaţiei termice sau contactului direct cu materialele combustibile. 

Utilizarea focului deschis in locuri cu pericol de incendiu si pe timp de vânt este interzisa. 

Locurile (zonele) cu pericol de incendiu, in care se aplica aceasta interdicţie, se stabilesc si se 

marcheaza de persoanele in drept. 

Prepararea hranei prin utilizarea focului deschis in incintele unităţilor, in zonele de 

agrement si in gospodăriile populaţiei se face numai in locuri amenajate, in condiţii si la distante 

care sa nu permită propagarea focului la construcţii, depozite, culturi agricole, păduri, plantaţii 

sau la alte vecinătăţi. 

Arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor si a altor materiale combustibile se face 

in locuri special amenajate (crematorii) ori pe terenuri pregătite, cu luarea masurilor ce se impun 

pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăţi, asigurandu-se supravegherea permanență  a 

arderii, precum si stingerea jarului după terminarea activitatii. 

Luarea masurilor pentru preintampinarea jocului copiilor cu focul in condiţii si in locuri 

in care se pot produce incendii constituie o obligaţie a persoanelor care răspund, potrivit legii, de 
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creşterea, educarea si îngrijirea copiilor. 

Efectuarea lucrărilor de sudare, taiere, lipire sau a altor asemenea operaţiuni care prezintă 

pericol de incendiu, in construcţii civile (publice) pe timpul programului cu publicul, in instalaţii 

tehnologice cu risc de incendiu sau explozie, in depozite ori in alte spatii cu pericol de aprindere 

a materialelor, produselor sau substanţelor combustibile, este interzisa. 

Lucrările menţionate la aliniatul precedent se pot executa in spatiile respective numai 

după ce s-au luat, după caz, masuri pentru: evacuarea persoanelor; indepartarea sau protejarea 

materialelor combustibile; golirea, spalarea, blindarea traseelor de conducte sau a utilajelor; 

aerisirea sau ventilarea spatiilor; dotarea locurilor de munca cu mijloace de limitare si stingere a 

incendiilor. 

Lucrările de sudare, taiere, lipire sau a altor asemenea operaţiuni care prezintă pericol de 

incendiu se executa numai pe baza permisului de lucru cu foc. In cazul lucrărilor ce se executa in 

instalaţii si in alte locuri (zone) cu risc ridicat de incendiu sau de explozie, precizate in normele 

specifice de prevenire si stingere a incendiilor, se intocmeste autorizaţie de lucru. 

In toate cazurile prevăzute la alin. (l)-(3) este obligatorie instruirea personalului de 

execuţie, control si supraveghere asupra masurilor de prevenire si stingere a incendiilor, precum 

si informarea serviciului de pompieri. 

 

Lucrările cu foc deschis 

Aprinderea materialelor combustibile sub acţiunea focului deschis se poate face prin efecte 

directe sau indirecte. 

Efectele directe constau in acţiunea nemijlocita a flăcării sau a arcului electric asupra 

materialului combustibil. Parametrul esenţial este temperatura ridicata a flăcării sau a jetului de 

plasma. 

La lucrările de sudare oxiacetilenica, de lipire cu flacara si de debitare cu flacara 

oxiacetilenica temperatura flăcării poate atinge valori cuprinse intre 2.000 si 3.000
o
C (fig. nr. 1). 

La sudarea sau la debitarea (taierea) cu arc electric, in centrul arcului temperatura atinge 

(fig. nr. 2). 

 

Fig. nr.1. - Temperatura la sudarea, lipirea sau debitarea cu flacara 
 
 

 

 

  

 

 
oxiacetilemca. 

Fig. nr.2. - Temperatura la sudarea sau la debitarea (taierea) cu arc 

 
 

 

Temperatura flăcării la arderea materialelor combustibile depinde de: natura materialului, 

inaltimea, compoziţia si diametrul flăcării, de pierderile de căldură prin radiaţie si poate atinge 

următoarele valori: 

a) flacara de chibrit - 600-7000C; 

b) flacara de lemn - 850-1.4000C; 

c) flacara lămpii de petrol - 780-1.3000C; 

d) flacara de bumbac - 3050C; 
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e) flacara de hârtie - 5100C; 

f) flacara de huila - 1.2000C; 

g) flacara de cauciuc natural - 1.1000C; 

h) flacara de polistiren - 1.3000C; 

i) flacara de sodiu metalic - 9000C; 

j) flacara de magneziu - 2.0000C. 

La gaze temperatura flăcării depinde de conţinutul amestecului, fiind mai scăzută in 

amestec cu aerul si mai ridicata in amestec cu oxigenul, astfel: 

a) flacara de hidrogen - 2.400-3.080oC; 

b) flacara de metan - 2.210-3.030oC; 

c) flacara de propan - 1.930oC; 

d) flacara de acetilena - 2.325-3.137oC. 

Efectele indirecte constau in acţiunea scânteilor, brocurilor de sudura, gazelor fierbinţi, 

flăcărilor secundare, conductiei termice etc., rezultate ca efecte secundare ale utilizării flăcării sau 

arcului electric pentru sudare, lipire sau debitare. 

In timpul operaţiunilor de sudare sau de taiere cu flacara oxiacetilenica sau cu arc electric 

se formează scântei ori brocuri care se deplasează pe traiectorii diferite de la locul de producere. 

Acestea isi pastreaza potenţialul de aprindere până  la distante de 5-10 m. 

Scânteile au dimensiuni de la 0,01 mm până  la 0,02 mm si dispun de energie termica, fiind 

capabile sa aprinda materiale uşor inflamabile si amestecuri explozive aflate in raza lor de acţiune. 

Brocurile de sudura sunt particule de metal topit sau de oxid al acestuia având diametrul intre 2 si 

5 mm, care, la atingerea materialelor combustibile, pot produce aprinderea lor, iniţiind un incendiu 

la câteva ore după terminarea lucrării. 

 
a) scântei 
b) bracuri 
Bracurile, ca si scânteile, au diferite traiectorii determinate de particularităţile procedeului si de 

caracteristicile de exploatare ale echipamentului folosit (fig. nr. 3-6). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. nr.3. - Traiectoriile scânteilor si ale bracurilor la sudarea 
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a) scântei 

b) bracuri 

 

Fig. nr. 4. - Traiectoriile scânteilor si ale bracurilor la sudarea 

a) bracuri deplasate de fluxul de oxigen 

b) oxid de metal topit in cădere 

 

Fig. nr. 5. - Traiectoriile bracurilor la debitarea (taierea) cu flacara oxiacetilenica. 
 

 

 

 

Fig. nr. 6. - Raspandirea bracurilor de sudura la sudarea oxiacetilenica in funcţie de presiunea 

oxigenului 

Acţiunea îndelungata a radiaţiei termice sau a gazelor fierbinţi ascendente care se produc in timpul 

operaţiunilor de sudare poate genera incendii in zone mai apropiate sau mai îndepărtate de locul 

sudării (fig. nr. 7). 

 

Fig. nr. 7. - Efectul îndelungat al gazelor de ardere fierbinţi produse in timpul sudării. 
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Flăcările secundare pot fi determinate de pătrunderea monoxidului de carbon (CO) sau a 

hidrogenului (H2), produşi intermediari combustibili ai reacţiei dintre oxigen si acetilena, din zona 

duzei aparatului de sudura, care nu s-au consumat in întregime in flacara iniţiala. Aceste flăcări de 

culoare bleu-pal pot apărea in fante, fisuri, îmbinări apropiate sau la căpătui unei conducte (fig. 

nr.8). 

 

Fig. nr. 8. - Fenomenul flăcării secundare 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Conductia termică  prin piese metalice 

constituie, in anumite situaţii, efect indirect de producere a incendiului datorat lucrărilor de 

sudare. Fenomenul este determinat de conductivitatea termică  mare a metalelor care favorizează 

transferul de căldură la distante mari de zona aplicării socului termic (fig. nr. 9). 

 

 

 

Fig. nr. 9. - Aprinderea izolaţiei sau a unui material combustibil datorita transmiterii căldurii. 

 

In categoria efectelor indirecte pot fi incluse si unele influente negative determinate de 

folosirea curentului electric la sudarea electrică , cum ar fi: 

a) transmiterea accidentala de curent electric prin instalaţia de sudare in conductoarele neutre sau 

punerea la pamant a circuitului primar; 

b) existenta unor contacte imperfecte sau a defectelor de izolaţie; 

c) racordarea necorespunzatoare a pieselor de sudare; 

d) secţiunea redusa sau ruperea cordonului (cablului) de sudare; 

e) apariţia curenţilor induşi in piesele metalice din jurul cablurilor de sudare, la sudarea in curent 

alternativ. 

  Şeful sectorului de activitate, atelier, secţie, depozit, instalaţie etc., in care se executa 

operaţiuni cu foc deschis, are obligaţia sa asigure masuri pentru: pregătirea locului, conform 

O.A.P. nr.163/2007: 

a) instruirea personalului; 

b) controlul după terminarea lucrării. 

In cazul lucrărilor cu foc deschis care se executa in instalaţii si in alte locuri (zone) cu risc ridicat 

 

flacără secundară 
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de incendiu sau de explozie, persoana cu atribuţii de conducere va dispune luarea si a altor masuri 

de protecţie specifice. 

Echipamentele si aparatele utilizate pentru executarea lucrărilor cu foc deschis trebuie sa 

fie in buna stare de funcţionare. De indeplinirea acestei cerinţe răspunde executantul. 

Toate echipamentele si aparatele de sudura se intretin si se verifica in conformitate cu 

instrucţiunile furnizorului. Proprietarul acestora trebuie sa faca dovada efectuării întreţinerii si 

verificării lor la termen si de către personal sau persoane fizice de specialitate. 

Pregătirea locului unde urmeaza sa se execute operaţiunea de sudare sau de taiere cu 

flacara oxiacetilenica presupune: 

a) inconjurarea acestuia cu panouri necombustibile cu inaltimea de minimum 2 m si bine 

ancorate de podea; 

b) protecţia pardoselii din material combustibil cu un strat de nisip cu grosimea de 2 cm, cu tabla 

sau cu placi din materiale necombustibile; 

c) îndepărtarea materialelor si substanţelor combustibile transportabile la o distanta de cel puţin 

10 m de locul sudării sau tăierii; 

d) curatarea pieselor vopsite pe o porţiune de cel puţin 100 mm de o parte si de alta in jurul 

punctului de lucru; 

e) umezirea cu apa sau protejarea cu panouri necombustibile a materialelor si elementelor de 

construcţie combustibile fixe pentru a fi ferite de contactul cu scânteile sau bracurile de sudura, cu 

flacara sau cu alte particule de materiale incandescente; 

f) inlaturarea posibilităţilor ca sursele de foc (scântei, particule incandescente etc.) sa intre in 

contact cu materialele combustibile care se afla in încăperile adiacente sau la cota inferioara, prin 

acoperirea sau obturarea golurilor ori orificiilor din pardoseala si pereţi cu placi sau dopuri 

necombustibile; 

g) amplasarea la distante de siguranţă a generatorului de acetilena transportabil si a buteliei de 

oxigen, astfel: cel puţin 10 m intre acestea si locul de sudura sau orice sursa cu foc deschis si, 

respectiv, cel puţin 5 m intre ele; 

h) dotarea cu mijloace de prima intervenţie corespunzătoare; 

i) asigurarea prezentei persoanei desemnate sa supravegheze executarea lucrărilor cu foc 

deschis. 

Generatoarele de acetilena transportabile se instalează, de regula, in aer liber, in afară 

încăperii unde se sudeaza si ferite de razele solare ori de sursele cu foc deschis. 

In mod excepţional se admite instalarea unui singur generator de acetilena transportabil 

numai in incaperi in care se executa lucrări de reparaţii, montaj sau de întreţinere cu caracter 

temporar, cu respectarea următoarelor condiţii: 

a) debitul maxim de acetilena sa nu depaseasca 3,2 m3/h; 

b) generatorul sa fie verificat si sa posede placa de timbru; 

c) încărcătură de carbid sa nu fie mai mare de 4 kg; 

d) incaperea sa aiba un volum de minimum 350 m3 si sa fie bine ventilata; 

e) sa existe posibilitatea asigurării distantelor de siguranţa; 

f) sa se realizeze, pe toata durata amplasării generatorului in incapere, oprirea funcţionarii 

eventualelor utilaje care lucrează cu flacara sau produc scântei. 

Lucrările de sudare la instalaţii, rezervoare, recipiente si conducte prin care s-au vehiculat 

si in care s-au depozitat substanţe combustibile sau vapori inflamabili se vor efectua numai după 

golirea, aerisirea, spalarea, umplerea cu apa sau cu gaz inert, izolarea acestora prin flanse oarbe de 

restul instalaţiilor si după efectuarea analizelor de laborator. 

Piesele, instalaţiile si materialele la care se vor executa operaţiuni de sudare sau de taiere 

se vor curata in prealabil de materiale combustibile, cum sunt uleiurile, textilele etc. 

In timpul executării lucrării trebuie sa se asigure: 

a) supravegherea permanență  si cu atentie a flăcării, a dispersiei (răspândirii) si a traiectoriilor 

scânteilor sau particulelor de materiale incandescente si a intensităţii fluxului de căldură; 

b) strângerea si depozitarea resturilor de electrozi in vase speciale cu nisip sau cu apa; 

c) închiderea robinetelor buteliei de oxigen si a generatorului de acetilena, dacă durata 

întreruperii închiderea robinetelor buteliei de oxigen si a generatorului de acetilena, dacă durata 

întreruperii executării lucrării depăşeşte 10 minute; 
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d) interzicerea agatarii arzătoarelor (chiar stinse) de buteliile de oxigen sau de generatoarele de 

acetilena; 

e) neefectuarea de deplasări cu arzătoarele aprinse in afară zonei de lucru sau de urcări pe scări, 

schele etc.; 

f) evacuarea carbidului din generator in cazul întreruperii lucrului pe o perioada mai îndelungata. 

După terminarea lucrării trebuie sa se asigure, de regula, următoarele: 

a) verificarea minuţioasa a locului in care s-a executat lucrarea, precum si a spatiilor adiacente si 

a celor situate la cotele inferioare sau superioare, pentru a constata dacă nu s-au creat focare de 

incendiu (zone incandescente, miros de ars sau degajări de fum etc.); 

b) descoperirea tuturor zonelor protejate, verificandu-se dacă starea lor este intacta, si luarea de 

masuri in consecinţa; 

c) verificarea, la anumite intervale, pe parcursul mai multor ore si in timpul nopţii, a situaţiei 

existente la locul in care s-a efectuat lucrarea si in imediata apropiere a acestuia; 

d) depozitarea in condiţii de siguranţă a echipamentelor folosite la lucrare; 

e) reamplasarea pe poziţiile iniţiale a elementelor si materialelor combustibile la cel puţin 6 ore 

de la terminarea lucrării; 

f) colectarea nămolului (slamului) de carbid in containere destinate acestui scop si depozitarea 

acestora intr-un loc special amenajat. 

 

Focul deschis 
Focul deschis se foloseşte, de regula, in scopuri utilitare, pentru gătit, incalzit sau in scop 

distractiv, cum ar fi focul de tabara, focul pentru arderea miriştilor, focul pentru arderea 

gunoaielor si deşeurilor, focul pentru incalzire in hale industriale si clădiri in construcţie. 

Se interzice lasarea fără supraveghere a focului deschis. Scapat de sub control, focul deschis se 

poate propaga la materialele si elementele combustibile din apropiere. 

In aer liber principalul factor favorizant in propagarea focului il constituie vântul, prin 

direcţia si viteza sa. 

Alţi factori favorizanti in propagarea focului sunt: prezenta materialelor combustibile in 

apropiere (ierburi, frunze, căpiţe de fan sau resturi vegetale, construcţii din lemn etc.) si 

configuraţia terenului care poate determina crearea curenţilor de aer. 

Dacă temperatura flăcării depăşeşte 700 - 8000C, fenomenul principal implicat in propagarea 

focului il constituie radiaţia termică  a flăcării. 

Alt mod de propagare a focului il constituie gazele fierbinţi degajate de ardere. 

Propagarea focului se poate face si prin scânteile sau particulele incandescente degajate de ardere 

si purtate de vânt sau de curenţii de aer. 

Este interzisa folosirea focului deschis in locurile (încăperile, zonele, instalaţiile, 

echipamentele, mijloacele de transport etc.) in care se prelucrează, se utilizează, se depozitează, se 

vehiculează, se manipulează materiale si substanţe combustibile sau care, in prezenta focului 

deschis, prezintă pericol de incendiu sau de explozie, precum si in apropierea acestora, cum sunt: 

a) instalaţiile de producere, prelucrare, reglare, comprimare, transport si distribuţie a 

gazelor combustibile (gaz metan, gaz de sonda, gaz de furnal, acetilena, hidrogen etc.) si a 

oxigenului; 

b) instalaţiile de producere, prelucrare, pompare, transport si distribuţie a lichidelor 

combustibile (produse petroliere, vopsele, lacuri etc.); 

c) gospodăriile de ungere si acţionările hidraulice cu ulei sau cu alte lichide combustibile; 

d) secţiile si atelierele de vopsitorie, prelucrare a lemnului, de modelării, de acoperiri 

metalice, de întreţinere si reparaţie a autovehiculelor si utilajelor de ridicat si stivuit, de 

vulcanizare, tapiţerie, croitorie etc.; 

e) depozitele de lichide combustibile (benzina, benzen, vopsele, lacuri, solvenţi, uleiuri, 

motorina etc.), material lemnos si produse din lemn, produse textile si de hârtie, carbid, mase 

plastice, recipiente transportabile cu gaze comprimate, explozivi etc.; 

f) încăperile in care se executa operaţiuni de spălare sau de curatare cu produse petroliere 

(benzina, neofalina, parchetin, petrosin etc.), precum si de vopsire in care s-au folosit solvenţi 

inflamabili; 

g) încăperile unde se executa lucrări de finisaj cu substanţe combustibile; 
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h) încăperile si podurile clădirilor ale căror elemente de construcţie sunt realizate din 

materiale combustibile; 

i) laboratoarele si statiile-pilot in care se utilizează substanţe combustibile; 

j) încăperile de incarcat acumulatori; 

k) încăperile cu echipament electric de calcul, măsură, control, automatizare, semnalizare, 

control trafic; 

l) incaperile speciale de cabluri electrice; 

m) construcţiile civile (publice), pe timpul programului cu publicul (magazine, teatre, 

expoziţii, cinematografe etc.), si alte locuri stabilite. 

Utilizarea focului deschis nu se admite la distante mai mici de 40 m fata de locurile cu 

pericol de explozie (gaze si lichide combustibile, vapori inflamabili, explozivi etc.), respectiv 10 

m fata de materiale sau substanţe combustibile (lemn, hârtie, textile, carton asfaltat, bitum, ulei 

etc.), fără a fi supravegheat si asigurat prin masuri corespunzătoare. 

 

Permisul de lucru cu foc 
Permisul de lucru cu foc (autorizaţia de lucru) prevăzut O.A.P. nr.163/2007 se întocmeşte 

in doua exemplare, dintre care unul se inmaneaza şefului formaţiei de lucru sau persoanei care 

executa operaţiunile cu foc deschis, iar celalalt ramane la emitent. 

Permisul de lucru cu foc este valabil o singura zi. La terminarea lucrului permisul de lucru 

cu foc se preda de către executant emitentului. In mod similar se procedează si in cazul 

autorizaţiei de lucru. 

In toate cazurile in care este constituit si funcţionează un serviciu privat de pompieri civili 

se va asigura înregistrarea la acesta a permisului de lucru cu foc (autorizaţiei de lucru), înainte de 

începerea efectiva a lucrării. 

 

Modul de gestionare a deşeurilor, reziduurilor şi a ambalajelor specifice activităţii 
Deseurile si reziduurile combustibile, utilizate ori rezultate din procesul tehnologic, se 

colectează ritmic, dar obligatoriu la terminarea schimbului si se depun in locurile destinate 

depozitarii sau distrugerii lor, astfel incat la locurile de munca sa fie in permanență  curăţenie. 

Se colectează: 

a) pulberile, rumeguşul si talasul, scamele sau resturile textile si alte deşeuri combustibile depuse 

(acumulate) pe pardoseli, pereţi, instalaţii, maşini, utilaje, aparatura, canale sau alte locuri, precum 

si maculatura de birotica; 

b) scurgerile de lichide combustibile de pe sol, pardoseli, instalaţii, maşini si utilaje, canale sau 

din alte locuri; 

c) ambalajele care prezintă pericol de incendiu sau de explozie (lemn, carton, metalice pentru 

produse inflamabile, carbid etc.); 

d) depunerile de grăsimi, vopsele, lacuri etc. de pe elementele instalaţiilor de evacuare. 

Pentru orice tip de activitate se stabileşte modul de gestionare a deşeurilor, reziduurilor si 

a ambalajelor. 

 

Gestionarea acestora presupune: 

a) nominalizarea, după caz, a deşeurilor, reziduurilor si a ambalajelor specifice activitatii; 

b) indicarea regimului de colectare si curatare; 

c) locurile de depozitare si modul de distrugere sau de valorificare; 

d) desemnarea personalului responsabil cu gestionarea lor; 

e) completarea datelor noi la apariţia oricăror modificări de situaţii 

Deseurile si reziduurile de lichide combustibile sau cele din materiale solide (cârpe, calti, 

bumbac, rumeguş etc.), care conţin astfel de produse, se colectează in cutii sau in vase metalice 

ori cu captuseala metalica interioara, prevăzute cu capac, amplasate in locuri fără risc de incendiu 

si marcate. 

Deseurile, reziduurile si ambalajele combustibile, care se reutilizeaza, se vor depozita, cu 

asigurarea distantelor de siguranţă fata de clădiri, instalaţii, culturi agricole, suprafeţe împădurite 

si alte materiale combustibile, in raport de natura si de proprietăţile fizico-chimice ale acestora. 

Ambalajele metalice, din material plastic sau din sticla reutilizabile se curata, se spala, sau 
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se neutralizează de restul conţinutului cu materiale adecvate si se depozitează in locuri special 

destinate. 

Deseurile, reziduurile si ambalajele combustibile, care nu se mai reutilizeaza, se vor 

distruge prin ardere in crematorii amenajate si amplasate astfel incat sa nu pună in pericol viata 

oamenilor, clădirile, instalaţiile, culturile agricole, suprafeţele impadurite si alte materiale 

combustibile. Aceste 

crematorii trebuie sa posede autorizaţiile prevăzute de lege. 

Deseurile, reziduurile si ambalajele combustibile, care degaja prin ardere substanţe sau 

compuşi periculoşi pentru viata sau pentru mediu, pot fi distruse prin foc deschis sub 

supraveghere, cu respectarea prevederilor in vigoare si ale prezentelor dispoziţii generale. 

 

Răspunderile ce revin părţilor in ceea ce priveşte asigurarea apărării împotriva incendiilor 

pentru cazurile de concesionare, închiriere şi antrepriză 
Potrivit art. 9 din Legea nr.307/2006, la încheierea contractelor de concesionare, de 

închiriere şi de antrepriză, părţile sunt obligate să consemneze în actele respective răspunderile ce 

le revin în ceea ce priveşte asigurarea apărării împotriva incendiilor. 

Pentru limitarea propagării şi stingerea incendiilor, precum şi pentru limitarea şi 

înlăturarea efectelor acestora, persoanele fizice şi juridice care deţin cu orice titlu terenuri, 

construcţii sau instalaţii tehnologice au obligaţia să colaboreze între ele, contribuind cu forţe şi 

mijloace pe bază de reciprocitate sau contra unei plăţi. 

Organizarea acţiunilor de colaborare şi procedurile necesare se stabilesc prin convenţii 

încheiate între părţi, se prevăd în planurile de intervenţie ale fiecărui participant la convenţie şi se 

comunică brigăzii (grupului) de pompieri militari în a cărui zonă de competenţă se află. 

 

Reglementarea modului de întreţinere, verificare şi reparare a instalaţiilor speciale de 

semnalizare şi stingere a incendiilor, din dotare 
Construcţiile si instalaţiile tehnologice se echipează cu sisteme, instalaţii, dispozitive, 

aparate si alte mijloace de prevenire si stingere a incendiilor, potrivit prevederilor reglementarilor 

tehnice. 

Pentru realizarea protecţiei eficiente împotriva incendiilor, la stabilirea categoriilor, 

tipurilor si parametrilor sistemelor, instalaţiilor, dispozitivelor, aparatelor si altor mijloace de 

prevenire si stingere a incendiilor, precum si la dimensionarea, amplasarea si realizarea acestora 

se va tine seama de următoarele condiţii: 

 controlul riscurilor de izbucnire, precum si al dezvoltării si propagării incendiilor in zona 

protejata; 

 compatibilitatea intre mijloacele tehnice prevăzute, precum si intre acestea si 

caracteristicile mediului protejat; 

 complementaritatea reciproca in indeplinirea rolurilor, in caz de incendiu, precum si 

aportul serviciului de pompieri; 

 asigurarea unui raport optim intre instalaţiile, sistemele si dispozitivele cu acţionare 

manuala si cele cu funcţionare automata; 

 corelarea intrării si menţinerii in funcţiune, precum si a fiabilităţii mijloacelor tehnice de 

prevenire si stingere a incendiilor cu timpii corespunzători de siguranţă la foc si, după caz, 

cu timpii operativi de intervenţie; 

 prevederea, după caz, a posibilităţilor de alimentare si prin mijloace mobile a instalaţiilor 

de stingere, inclusiv a coloanelor uscate, precum si constituirea rezervelor normate; 

 asigurarea condiţiilor care sa permită efectuarea operaţiunilor si lucrărilor de verificare, 

intretinere si reparare, conform instrucţiunilor; 

 utilizarea numai a mijloacelor tehnice de prevenire si stingere a incendiilor omologate, 

avizate si agrementate tehnic si care îndeplinesc condiţiile de calitate, potrivit legii; 

 întocmirea instrucţiunilor si a schemelor de funcţionare. 

La darea in exploatare a construcţiilor si instalaţiilor tehnologice, persoanele stabilite prin 

lege trebuie sa certifice existenta si funcţionarea instalaţiilor, sistemelor, autospecialelor, 

utilajelor, aparatelor si a celorlalte mijloace de prevenire si stingere a incendiilor la parametrii 

stabiliţi in documentaţiile tehnice de organizare, sistematizare şi amenajare a teritoriului, precum 
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şi în documentaţiile tehnice de proiectare şi de executare a construcţiilor şi instalaţiilor, precum si 

existenta planurilor de intervenţie. 

Mijloacele tehnice de p.s.i. cu care se echipează si se doteaza construcţiile, instalaţiile 

tehnologice si platformele amenajate se intretin permanent in stare de funcţionare, cu asigurarea 

fiabilităţii si eficientei necesare, conform reglementarilor tehnice. 

Proprietarii (utilizatorii) construcţiilor, instalaţiilor tehnologice si platformelor amenajate 

vor executa periodic controlul stării de funcţionare a mijloacelor tehnice de p.s.i. cu care acestea 

sunt echipate si dotate, personal sau prin persoane anume desemnate si instruite in acest scop. 

Controlul stării de funcţionare a mijlocelor tehnice de p.s.i. se executa conform 

prevederilor cuprinse in reglementările tehnice, normele specifice de p.s.i., precum si in 

instrucţiunile tehnice elaborate de proiectanţi si/sau de producători (furnizori). 

Mijloacele tehnice de p.s.i. vor fi reabilitate pe baza documentaţiei tehnice ori de cate ori 

este necesar, pentru a preîntâmpina nefunctionarea la parametrii si in condiţiile proiectate sau ca 

urmare a modificărilor care intervin in exploatarea construcţiilor, instalaţiilor tehnologice si 

platformelor amenajate, a schimbărilor de destinaţie, extinderilor, modernizărilor acestora sau 

altor cauze. 

Incarnarea stingatoarelor si a altor aparate de stins incendii (recipiente, capsule, rezervoare 

etc.) cu substanţe de stingere se va face de către persoane juridice si, după caz, fizice, atestate 

potrivit prevederilor legale. 

Lucrările de verificare, intretinere si reparare a mijloacelor tehnice de p.s.i. se executa 

numai de către persoane juridice si, după caz, fizice, atestate potrivit prevederilor legale. 

Periodicitatea lucrărilor se Stabileşte conform reglementarilor tehnice de exploatare si precizărilor 

producătorilor (furnizorilor) acestor mijloace tehnice. 

Pe timpul lucrărilor de verificare si intretinere se va proceda la un control complet al 

funcţionarii sistemelor, instalaţiilor, echipamentelor si aparatelor in cauza. 

Dacă se constata abateri de la condiţiile de funcţionare stabilite iniţial, parametrii 

caracteristici trebuie reglaţi si aduşi la valorile care sa asigure buna funcţionare a acestor mijloace. 

Pe perioadele de oprire a funcţionarii sistemelor, instalaţiilor, aparatelor si dispozitivelor 

de semnalizare, alarmare, avertizare, alertare, limitare si stingere a incendiilor, pentru executarea 

lucrărilor de intretinere si reparare ori in caz de opriri accidentale, proprietarii (utilizatorii) trebuie 

sa asigure masuri tehnice si organizatorice suplimentare pentru evitarea producerii unor eventuale 

incendii, precum si de acţiune in caz de necesitate. 

Sistemele, instalaţiile, aparatele si dispozitivele de semnalizare, alarmare, avertizare, 

alertare, limitare si stingere a incendiilor, având o durata in exploatare de peste 15 ani, vor fi 

supuse unor examinări de apreciere (după caz, expertize) care vor viza: 

a) diagnosticarea stării tehnice, in conformitate cu reglementările specifice; 

b) concepţia de instalare si disponibilitatea pe plan tehnologic; 

c) adaptările si modificările survenite in timp; 

d) starea generala de conservare a elementelor componente; 

e) comportarea funcţionala in raport cu eventualele modificări ale cerinţelor specifice de 

îndeplinit. 

În funcţie de rezultatele obţinute se vor lua masuri de reparare, înlocuire sau modernizare, 

după caz. 

Substanţele speciale pentru stingerea incendiilor se supun verificărilor periodice privind 

menţinerea calităţilor in timp, conform reglementarilor specifice si precizărilor producătorului 

(furnizorului). 

Pe timpul exploatării construcţiilor, instalaţiilor tehnologice si platformelor amenajate 

proprietarii (utilizatorii) acestora trebuie sa stabilească masuri tehnico-organizatorice care sa 

asigure menţinerea condiţiilor si caracteristicilor specifice care s-au avut in vedere la proiectarea 

si realizarea sistemelor, instalaţiilor, aparatelor si dispozitivelor de semnalizare, alarmare, 

avertizare, alertare, limitare si stingere a incendiilor. 

 

Principalele condiţii si caracteristici specifice care trebuie avute in vedere pe timpul 

exploatării sunt: accesibilitate si vizibilitate, integritatea fizică. 

Principalele cauze posibile care pot influenta aceste condiţii si caracteristici specifice, 
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precum si elementele componente ale sistemelor, instalaţiilor si echipamentelor de prevenire si 

stingere a incendiilor afectate. 

Persoanele fizice sau juridice care produc si/sau comercializează mijloace tehnice de p.s.i. 

trebuie sa pună la dispoziţie beneficiarului (proprietar, utilizator) toate documentele care asigura, 

după caz, certificarea, omologarea, avizarea, agrementarea tehnica etc., potrivit prevederilor 

legale. 

Producătorii, furnizorii, proiectanţii si executanţii de sisteme de instalaţii, aparate si 

dispozitive de semnalizare, alarmare, avertizare, alertare, limitare si stingere a incendiilor, 

stingatoare si alte aparate de stins incendii trebuie sa pună la dispoziţie beneficiarului (proprietar, 

utilizator), după caz, următoarele: 

 documentaţia tehnica aferenta; 

 schema sinoptica a sistemului (instalaţiei), schemele bloc si de racordare; 

 instrucţiunile de utilizare si pentru controlul stării de funcţionare; 

 masuri care se adopta in caz de nefunctionare; 

 registrul (cartea) de control. 

In registrul (cartea) de control al sistemelor si instalaţiilor de semnalizare, alarmare, 

alertare, limitare si stingere a incendiilor se consemnează toate datele relevante privind: 

 executarea controalelor stării de funcţionare, a operaţiunilor de verificare, întreţinere si 

reparaţii; 

 executarea de modificări, extinderi, reabilitări, modernizări etc.;  

 producerea unor deranjamente, alarme de incendiu, alarme false, întreruperi, 

declanşări intempestive etc., cu menţionarea cauzelor care le-au determinat; 

 datele consemnate trebuie sa indice cu claritate ziua, luna, anul, ora si locul de 

producere a fenomenului (evenimentului). 

 

 

Stabilirea punctelor vitale vulnerabile la incendiu din cadrul PRIMĂRIEI COMUNEI 

PESAC 

 

Art.l. Prin punct vital vulnerabil la incendiu se înţelege acel loc de munca, instalaţie, 

echipament etc. indispensabil asigurării funcţionalităţii principale a construcţiilor si agenţilor 

economici si care prezintă cel puţin risc mediu de incendiu. 

Art.2 Lista de principiu cuprinzând punctele vitale vulnerabile la incendiu este prezentată 

mai jos: 

1. Statii de primire-distributie a energiei electrice; 

2. Posturi de transformare; 

3. Tablouri electrice principale; 

4. Calculatoare de proces, imprimante; 

5. Aparate de răcire. 

 



ANEXA NR.2 

                              La Dispoziția Primarului Comunei Pesac nr.155/20.12.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGISTRU SPECIAL 

privind Evidența exercițiilor de alarmare/evacuare 

 

 

 

 

 
Nr.  
crt. 

Data Exerciţiul planificat 
 
 
 

1. NOIEMBRIE 
Intervenţie la incendiu si evacuarea personalului din cadrul 

sediului 

2. IULIE 
Intervenţie la incendiu si evacuarea personalului din cadrul 

sediului 
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D I S P O Z I Ţ I A 
 

privind pregătirea și instruirea personalului 

în domeniul PSI și al situaţiilor de urgență la nivelul Primăriei Comunei Pesac și al SPCLEP Pesac                            

 

 

 

           Primarul Comunei Pesac, Judeţul Timiş; 

 Având în vedere următoarele: 

- prevederile Dispoziției Primarului Comunei Pesac nr.151/20.12.2018 privind încadrarea în 

funcţia contractuală de Șef S.V.S.U. în cadrul Primăriei Comunei Pesac, pe perioadă nedeterminată, a 

domnului  Nedin Vasile-Petru; 

- prevederile Dispoziţiei Primarului Comunei Pesac nr.153/20.12.2018 privind numirea unui 

inspector protecţie civilă şi cadru tehnic P.S.I. la nivelul Primăriei Comunei Pesac și al SPCLEP 

Pesac; 

- prevederile art.19 lit.a, lit.g și lit.h şi art.22 din Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva 

incendiilor, cu modificările și completările ulterioare;  

- prevederile art.23 lit.c și ale art.33 din Ordinul Administrație Publică nr.163/2007 privind 

aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor; 

- prevederile art.5 lit.b, ale art.17 lit.a și lit.d, ale art.28 alin.l lit.f și ale art.37 alin.1 din Legea 

nr.481/2004 privind protecţia civilă, republicată (r1), cu modificările și completările ulterioare;  

- prevederile art.8 alin.1 din O.A.P. nr.712/2005 pentru aprobarea dispozițiilor generale privind 

instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă, cu modificările și completările ulterioare;  

 În temeiul art.63 şi art.68 alin.1 ale art.115 alin.1 lit.a și ale art.115 alin.2 și alin.7 din Legea 

nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată (r1), cu modificările și completările 

ulterioare, 

D    I    S    P    U    N    E : 
 

Art.1. Începând cu data de 01.01.2019, se stabilesc principiile, modalităţile, cerinţele și 
condiţiile necesare în vederea organizării și desfăşurării activităţii de instruire în domeniul PSI și a 
situaţiilor de urgență (incendii, cutremure, inundaţii, explozii, prăbuşiri ale unor construcţii sau 
instalaţii), a persoanelor angajate la nivelul Primăriei Comunei Pesac și al SPCLEP Pesac. 

Art.2. (1) Instruirea persoanelor angajate la nivelul Primăriei Comunei Pesac și al SPCLEP 
Pesac în domeniul situaţiilor de urgență constituie parte componentă a activităţii de pregătire 
desfăşurate de conducerea instituției, potrivit prevederilor legale în vigoare. 
          (2) Pentru executarea instructajelor în domeniul situațiilor de urgență în cadrul Primăriei 

Comunei Pesac, se desemnează următoarele persoane: 

A. Pentru executarea instructajului introductiv general, doamna Suciu Flavia, în calitate de Cadru 

tehnic cu atribuții în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor, reprezentant al S.C. WEST 

WINDOW S.R.L. 

B. Pentru executarea instructajului la locul de muncă în cadrul Primăriei Comunei Pesac și al 

SPCLEP Pesac, conform: art.16 al O.A.P. nr.712/2005 și al art.1 punctul 7 al O.A.P. 

nr.786/2005, se desemnează următoarele persoane (șefii fiecărui loc de muncă) :  

 R O M Â N I A  

PRIMĂRIA COMUNEI  PESAC 

Judeţul Timiş, 307316, Pesac, nr.360,  ap.nr.1, CIF: 23062754 

Telefon/Fax: 0256-382888;  e-mail: primariapesac@yahoo.com, www.primariapesac.ro 
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a) Domnul Toma Cornel, în calitate de Primar și/sau domnul Lungu Mihail, în calitate de 

Viceprimar pentru întreg personalul din cadrul Primăriei Comunei Pesac; 

b) Domnul Nedin Vasile-Petru în calitate de Șef S.V.S.U. în cadrul Primăriei Comunei 

Pesac pentru personalul din cadrul Primăriei Comunei Pesac și al SPCLEP Pesac, 

precum și pentru membrii Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență constituit la 

nivelul Comunei Pesac, dar și în calitate de Inspector Protecție Civilă. 

 

C. Pentru executarea instructajului periodic în cadrul Primăriei Comunei Pesac, conform art. 31 

al O.A.P. nr.712/2005 și O.A.P. nr.786/2005, se desemnează următoarele persoane (șefii 

fiecărui loc de muncă) : 

a) Domnul Toma Cornel, în calitate de Primar și/sau domnul Lungu Mihail, în calitate 

de Viceprimar pentru întreg personalul din cadrul Primăriei Comunei Pesac; 

b) Domnul Nedin Vasile-Petru în calitate de Șef S.V.S.U. în cadrul Primăriei Comunei 

Pesac pentru personalul din cadrul Primăriei Comunei Pesac și al SPCLEP Pesac, 

precum și pentru membrii Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență constituit la 

nivelul Comunei Pesac, dar și în calitate de Inspector Protecție Civilă; 

c) În cazul în care persoanele desemnate la punctul a) de mai sus nu sunt prezente la 

instruire la data programării, instruirea periodică pentru personalul Primăriei Comunei 

Pesac și al SPCLEP Pesac va putea fi efectuat și de către doamna Suciu Flavia, în 

calitate de Cadru tehnic cu atribuții în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor, 

reprezentant al S.C. WEST WINDOW S.R.L. 

D. Pentru executarea instructajului pe schimb, conform art.32 – 34 din O.A.P. nr.712/ 2005, sunt 

de semnate următoarele persoane : 

a) Domnul Lungu Mihail, în calitate de Viceprimar pentru întreg personalul din cadrul 

Primăriei Comunei Pesac; 

b) Domnul Nedin Vasile-Petru în calitate de Șef S.V.S.U. în cadrul Primăriei Comunei 

Pesac pentru personalul din cadrul Primăriei Comunei Pesac și al SPCLEP Pesac, 

precum și pentru membrii Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență constituit la 

nivelul Comunei Pesac, dar și în calitate de Inspector Protecție Civilă. 

E. Pentru executarea instructajului special pentru lucrări periculoase se va avea în vedere 

tehnologia de execuţie de către conducătorul formaţiei de lucru și tehnologia de lucru de către 

conducătorul locului de muncă. Efectuarea instructajului special pentru lucrări periculoase se 

consemnează, după caz, în permisul (autorizaţia) de execuţie a lucrării, registrul de tură sau în 

fişele individuale. 

F. Instructajul la conversia profesională se execută : 

a) în cazul persoanelor care îşi vor desfăşura activitatea în alt loc de muncă, conform 

celor de mai sus (litera B) ; 

b) în cazul persoanelor care îşi vor desfăşura activitatea în cadrul altui agent economic 

sau a altei instituţii, conform celor de mai sus (literele A, B). 

G. Instructajul pentru personalul din afara unităţii se execută de către personalul tehnic cu 

atribuţii în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor, sau de conducătorul locului în care este 

prevăzut un astfel de instructaj: 

a) Domnul Lungu Mihail, în calitate de Viceprimar în cadrul Primăriei Comunei Pesac; 

b) Domnul Nedin Vasile-Petru în calitate de Șef S.V.S.U. în cadrul Primăriei Comunei 

Pesac pentru personalul din cadrul Primăriei Comunei Pesac și al SPCLEP Pesac, 

precum și pentru membrii Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență constituit la 

nivelul Comunei Pesac, dar și în calitate de Inspector Protecție Civilă. 

Art.3. Instruirea salariaţilor în domeniul PSI și a situaţiilor de urgență este componentă a 

pregătirii profesionale și are ca scop însuşirea cunoştinţelor și formarea deprinderilor necesare în 

vederea prevenirii și reducerii efectelor negative ale situaţiilor de urgență sau ale dezastrelor la locul de 

muncă. 

Art.4. Instruirea salariaţilor în domeniul pentru situaţii de urgență se realizează prin instructaje, 
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exerciţii practice și antrenamente, în funcţie de tipurile de risc specifice instituției. 

Art.5. Periodicitatea exercițiilor și a antrenamentelor este trimestrială. 

Art.6. Instruirea în domeniul pentru situaţii de urgență este obligatorie pentru toţi angajaţii 

instituției  și are un caracter permanent și susţinut la locul de muncă. 

Art.7. Dacă în zona de responsabilitate a instituției se desfășoară activităţi ce prezintă pericole 

de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase, atunci aceste activităţi se vor 

desfăşura în conformitate cu prevederile legislaţiei specifice. 

Art.8. (1) Instruirea salariaţilor în domeniul pentru situaţii de urgență se face la angajare, dar și 

periodic și se realizează prin următoarele categorii de instructaje: 

- instructajul introductiv general cu o durată de minim 8 ore; 

- instructajul specific locului de muncă cu o durată de minim 8 ore; 

- instructajul periodic cu o durată de până în 2 ore, se va executa trimestrial; 
- instructajul special pentru lucrări periculoase, cu o durată de minim 30 de minute, de către 

conducătorul instituției. 
Art.9. Personalul instituției va putea începe lucrul numai după ce și-a însușit cunoştinţe minime 

despre: 
- Regulamentul de ordine interioară al instituției; 
- normele de prevenire şi stingere a incendiilor, exploziilor, şi altor evenimente negative specifice 

locului de muncă; 
- cunoaşterea şi mânuirea mijloacelor de primă intervenţie din dotarea locului de muncă; 
- modul de acţiune în cazul producerii unei situaţii de urgenţă. 
Art.10. Pentru fiecare categorie de personal participant se stabileşte un nivel minim de 

cunoştinţe necesare, iar la terminarea instructajului introductiv general persoanele instruite vor fi 
verificate pe baza de teste asupra cunoştinţelor acumulate. 

Art.11. (1) INSTRUCTAJUL INTRODUCTIV GENERAL vizează dobândirea de cunoştinţe 
cu privire la sistemul de acte normative care reglementează domeniul pentru situaţii de urgență și actele 
normative specifice profilului instituției, mijloacele tehnice existente și planificarea resurselor pentru 
realizarea măsurilor de protecţie civilă și de apărare împotriva incendiilor, modul de acţiune în cazul 
producerii unei situaţii de urgență ca urmare a manifestării unui tip de risc existent și acţiunile ce 
trebuie întreprinse pentru limitarea și înlăturarea urmărilor situaţiilor de urgență și vizează dobândirea 
de cunoştinţe cu privire la: 

- sistemul de acte normative care reglementează managementul situaţiilor de urgență și 
actele normative specifice profilului instituţiei; 

- managementul situaţiilor de urgență la nivelul instituţiei; 
- mijloacele tehnice existente și planificarea resurselor pentru realizarea măsurilor de 

protecţie civilă și de apărare împotriva incendiilor; 
- modul de acţiune în cazul producerii unei situaţii de urgență ca urmare a manifestării 

unui tip de risc existent; 
- acţiunile ce trebuie întreprinse, pentru limitarea și înlăturarea urmărilor situaţiilor de 

urgență.  
          (2) Conţinutul instructajului:  

a) acte normative generale (Legea nr.481/2004, O.A.P. nr.823/2006, O.A.P. nr.1259/2006, Legea 

nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, O.A.P. nr.163/2007, O.A.P. nr.160/2007); 

b) acte normative specifice: normele PSI şi de dotare valabile în unitate, capitolul corespunzător  

obligaţiilor PSI pentru personalul din categoria instruită; 

c) modul de organizare a activităţii de apărare împotriva incendiilor: plan de intervenţie, plan de 

evacuare, plan de depozitare, exemplul de organizare a intervenţiei la locul de muncă; 

d) forme şi metode specifice de PSI: controale PSI (interne din instituție şi externe - exemplul 

pompierii militari); modul de sancţionare al încălcărilor la normele PSI (contravenţionale sau 

infracţionale); măsuri de îmbunătăţire a PSI, cu termene şi responsabilităţi; forţe de intervenţie 

(personalul de la locul de muncă, convenţie), pompieri militari; 

e) mijloacele tehnice de PSI existente şi modul de utilizare a acestora: instalaţii speciale (de 

semnalizare incendii, stingere incendii), instalaţii de stingere cu hidranţi (interiori, exteriori) şi 

modul de echipare al acestora (teoretic şi practic), stingătoare portabile şi transportabile, descriere 
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sumară a construcţiei şi substanţelor de stingere utilizate şi descrierea amănunţităa modului de 

punere în funcţiune ; 

f)    modul de acţiune în cazul observării unui incendiu şi anunţarea lui: data şi ora observării 

incendiului, locul evenimentului, mijloace de anunţare (telefon, sonerie), persoana care a anunţat 

incendiu, alarmare forţe proprii, anunţare pompieri militari – serviciul profesionist pentru situaţii de 

urgenţă, alarmarea conducerii societăţii, alarmare alte forţe (dacă este cazul); 

g) acţiunile ce trebuie întreprinse după perceperea alarmei de incendiu: evacuarea persoanelor din 

construcţia, instalaţia incendiată şi alarmarea persoanelor din construcţiile vecine, evacuarea 

materialelor periculoase (explozibile, recipiente sub presiune, recipiente cu gaze sau lichide 

inflamabile), evacuarea materialelor ce înglobează valori mari, evacuarea materialelor combustibile 

din calea de propagare a incendiului; 

h) se va avea o atenţie sporită în cazul evacuărilor atât de personal cât şi de material; acestea se vor 

face în locuri special stabilite, în afara spaţiilor unde s-ar putea propaga incendiul, dar şi în afara 

spaţiilor rezervate forţelor de intervenţie ; 

i)   acţionarea cu mijloace iniţiale de combatere a incendiului (stingătoare, hidranţi, instalaţii/ 

speciale) din dotarea spaţiilor afectate ; 

j) se va avea o atenţie sporita in cazul acţiunilor efectuate simultan (ex.: evacuare persoane şi 

intervenţie folosind mijloacele de primă intervenţie), ordinea înscrisă este cea a priorităţilor. 

        (3) Instructajul se finalizează cu un test grilă de minimum 10 întrebări, la care este 

necesar ca 70% din răspunsuri să fie corecte. Nu vor fi admise la lucru persoanele ce nu îndeplinesc 

criteriile de cunoştinţe minime. Aceștia din urma vor repeta testarea până vor fi declarați apți din punct 

de vedere al cunoștințelor minime în domeniul apărării împotriva incendiilor. 
  Art.12. La instructajul introductiv general participă următoarele categorii de persoane: 
a) nou-angajaţii în muncă, indiferent de durata sau de forma contractului de muncă; 
b) salariaţii transferaţi de la o unitate la alta sau detaşaţi în unitatea respectivă; 
c) lucrătorii sezonieri, temporari sau zilieri; 
d) studenţii şi elevii din şcoli şi licee aflaţi în practică de specialitate. 

Art.13. Instructajul introductiv general se efectuează de către şeful locului de muncă și se 
desfăşoară cu grupe compuse din cel mult 20 de persoane. 

Art.14. Durata instructajului introductiv general este de 8 ore. 
Art.15. Pentru fiecare categorie de personal participant se stabileşte un nivel minim de 

cunoştinţe necesare, iar la terminarea instructajului introductiv general persoanele instruite vor fi 
verificate pe baza de teste asupra cunoştinţelor acumulate. 

Art.16. INSTRUCTAJUL SPECIFIC locului de muncă se execută individual, după 
instructajul introductiv general, de către şeful locului de muncă. 

Art.17. (1) La efectuarea instructajului specific locului de muncă se urmăreşte să se asigure 
participanţilor cunoştinţe referitoare la: 

- caracteristicile fizico-chimice ale substanţelor, materialelor și produselor utilizate la 
locul de muncă; 

- condiţiile care determină ori favorizează producerea accidentelor și avariilor tehnologice 
și cauzele potenţiale de incendiu și/sau explozie specifice locului de muncă; 

- descrierea, funcţionarea, monitorizarea și modul de intervenţie la instalaţiile și sistemele 
de siguranţă ale maşinilor și utilajelor de la locurile de muncă, inclusiv cele de prevenire 
a avariilor tehnologice: descrierea, funcţionarea, amplasarea și modul de acţionare a 
instalaţiilor, utilajelor, aparatelor, dispozitivelor și mijloacelor de protecţie împotriva 
incendiilor; 

- concepţia de intervenţie în cazul producerii unei situaţii de urgență; 
- sarcini specifice pentru prevenirea situaţiilor de urgență și realizarea măsurilor de 

protecţie civilă. 
                        (2) Conţinutul instructajului : 

a) caracteristicile fizico-chimice şi clasele de periculozitate ale substanţelor, materialelor şi produselor 

utilizate la locul de muncă ; 

b) cauzele potenţiale şi riscurile (pericolele) de incendiu şi/ sau explozie specifice locului de muncă, 

măsuri de prevenire a acestora; 
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c) descrierea, funcţionarea şi modul de urmărire şi de intervenţie la instalaţiile şi sistemele de 

siguranţă ale maşinilor şi utilajelor de la locurile de muncă, inclusiv la cele de prevenire a 

incidentelor şi avariilor tehnologice ; 

d) conţinutul instrucţiunilor de apărare împotriva incendiilor şi a planurilor de intervenţie specifice; 

e) descrierea, funcţionarea, amplasarea şi modul de acţionare a instalaţiilor, utilajelor, aparatelor, 

dispozitivelor şi mijloacelor de protecţie împotriva incendiilor; 

f) sarcinile specifice care îi revin persoanei instruite pentru prevenirea incendiilor, evacuarea 

persoanelor şi a bunurilor şi pentru anunţarea şi stingerea incendiilor. 

 (3) Instructajul se finalizează cu un test grilă de minimum 10 întrebări, la care sunt 

necesare 70% din răspunsuri să fie corecte. Nu vor fi admise la lucru persoanele ce nu îndeplinesc 

criteriile de cunoştinţe. 
Art.18. Durata instructajului specific locului de muncă este de 8 ore. 
Art.19. Problemele cu caracter teoretic prezentate pe timpul instructajului specific locului de 

muncă sunt urmate în mod obligatoriu de demonstraţii practice. 
Art.20. INSTRUCTAJUL PERIODIC se executa trimestrial cu toate categoriile de salariaţi 

pe o durată de două ore și are ca scop împrospătarea, completarea și detalierea cunoştinţelor dobândite 
prin instructajul introductiv general și prin instructajul specific locului de muncă. 

Art.21. Instructajul periodic se executa pe baza tematicii anuale si a graficului de instruire 
întocmite de cadru tehnic pentru situaţii de urgență si aprobate de conducătorul instituției  

Art.22. Tematica orientativă anuală de instruire, adaptata fiecărei categorii de salariaţi, se 
structurează de regulă astfel: 

- actele normative care reglementează domeniul pentru situaţii de urgență; 
- obligaţiile generale și specifice care revin fiecărei categorii de salariaţi pentru pentru situaţii 

de urgență în cadrul instituției; 
- condiţiile care determină ori favorizează producerea accidentelor și avariilor tehnologice și 

cauzele potenţiale (riscurile) de incendiu și/sau explozie specifice; normele, regulile și măsurile de 
prevenire a acestora; 

- descrierea, funcţionarea, întreţinerea și modul de utilizare a instalaţiilor și sistemelor de 
protecţie destinate prevenirii avariilor tehnologice și incendiilor; 

- modul de acţiune a salariaţilor în cadrul serviciilor de urgență și în sprijinul acestora pentru 
realizarea intervenţiei operative și pentru limitarea și înlăturarea urmărilor pentru situaţii de urgență. 
 Art.23. Tematica orientativă se adaptează și se completează pe parcursul anului de instruire cu 
concluziile și învăţămintele rezultate din: 
a) controalele efectuate privind respectarea prevederilor legale și îndeplinirea sarcinilor stabilite; 
b) natura, frecvența și amploarea situaţiilor de urgență produse pe raza instituției sau în sectoare de 
activitate similare. 

Art.24. În graficul anual de instruire se menţionează periodicitatea instructajelor. 
Art.25. (1) Intervalul de timp între două instructaje periodice este de trei luni. 

           (2) Având în vedere specificul activităților desfășurate în cadrul Primăriei Comunei 

Pesac și al SPCLEP Pesac, conform prevederilor art.26 al O.A.P. nr.712/2005, se stabilesc următoarele 

intervale de timp pentru efectuarea instructajelor periodice : 

a) personalul de conducere și tehnic – administrativ: Primar, Viceprimar, Secretar comună, 

funcționari publici (cu diverse atribuții: contabil, agricol, lucrător social, casier, impozite 

și taxe etc.) și personal contractual (consilier personal primar, referent probleme romi, 

referent cultural etc.) va fi instruit – trimestrial ; 

b) personalul de execuție (îngrjitor, magaziner, muncitor etc.) va fi instruit – lunar; 

c) personalul de execuție sau operativ care sprijină serviciile de urgenţă și care este 

nominalizat în echipa de primă intervenție, precum și personalul din cadrul Serviciului 

Voluntar pentru Situații de Urgență Pesac vor fi instruiți – lunar. 

d) Personalul nominalizat în echipa de primă intervenție va fi instruit lunar. Componența 

echipelor de primă intervenție se stabilește de șeful locului de muncă. 

                        (3) Durata instructajului periodic va fi de minim 2 ore. 

          (4) Tematica şi graficele anuale de instruire vor fi anexate la prezenta dispoziție. 
Art.26. Instructajul periodic se face obligatoriu în următoarele cazuri: 
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a) când un salariat a lipsit mai mult de 30 de zile calendaristice de la locul de muncă; 
b) când s-au adus modificări procesului tehnologic sau au fost introduse noi tehnologii; 
c) la reluarea activităţii după producerea unei situaţii de urgență; 
d) când au apărut modificări ale legislaţiei specifice în domeniul pentru situaţii de urgență 
sau modificări ale normelor și instrucţiunilor de protecţie a muncii. 

Art.27. Pe timpul desfăşurării instructajului periodic se pune accent pe demonstraţiile practice, 
salariaţii fiind angrenaţi în executarea unor operaţiuni specifice. 

Art.28. (1) Verificarea persoanelor instruite privind cunoştinţele însuşite și deprinderile formate 
în timpul instructajului periodic se face prin sondaj, insistându-se de fiecare dată pentru clarificarea 
problemelor și eliminarea deficiențelor constatate. 

             (2) Anual se efectuează o verificare de fond pe bază de teste tip chestionar asupra 
nivelului de însuşire și cunoaştere a problematicii care a făcut obiectul instructajului periodic, 
rezultatele consemnându-se în fișa individuală de instructaj. 

Art.29. Instructajul periodic se face de către Șeful S.V.S.U. Pesac, respectiv de domnul Nedin 
Vasile-Petru. 

Art.30. Personalul instituției va putea începe lucrul numai după ce şi-a însuşit următoarele 
cunoştinţe minime privind: 

- regulamentul de ordine interioară al instituției; 
- prevederile legislaţiei în domeniul situaţiilor de urgenţă, cu privire la personalul angajat; 
- normele de prevenire şi stingere a incendiilor, exploziilor şi altor evenimente negative 

specifice locului de muncă; 
- cunoaşterea şi mânuirea mijloacelor de primă intervenţie din dotarea locului de muncă;  
- modul de acţiune în cazul producerii unei situaţii de urgenţă. 

 Art.31. INSTRUCTAJUL PE SCHIMB: 

1. Durata instructajului pe schimb va fi de minim 15 minute. 

2. Categoria de personal care va efectua instructajul pe schimb se nominalizează de fiecare 

conducător de loc de muncă care necesită acest tip de instructaj. 

3. Obligatoriu se va face la locurile cu risc foarte mare de incendiu şi opţional la locurile cu risc 

mare de incendiu. 

4. Tematica de instruire pentru instructajul pe schimb va cuprinde cel puțin, atenţionarea 

salariaţilor din tura de serviciu asupra principalelor reguli şi măsuri PSI care trebuie urmărite, 

ţinându-se seama de constatările din tura anterioară, precum şi de operaţiunile sau lucrările care 

se execută pe timpul schimbului respectiv. 
Art.32. (1) INSTRUCTAJUL SPECIAL PENTRU LUCRĂRI PERICULOASE, cu o 

durată de minim 30 de minute, se asigură de către conducătorul instituției, instructaj prin care 
persoanlul angajat este instruit sumar asupra principalelor reguli de prevenire a incendiilor pe care 
trebuie să le respecte și este atenţionat asupra unor pericole existente în anumite locuri de pe traseul 
parcurs. 

               (2) Durata instructajului special pentu lucrări periculoase va fi de minim 15 minute. 
               (3) Instructajul special pentu lucrări periculoase se execută la următoarele tipuri de 

lucrări: 
a) lucrări de sudare; 

b) lucrări de tăiere sau lipire cu flacără ; 

c) lucrări care pot provoca scântei mecanice ; 

d) lucrări care pot provoca scântei şi arcuri electrice sau scurt-circuite ; 

e) lucrări de topire a bitumului sau asfaltului ; 

f) lucrări de curăţare prin ardere a unor utilaje, aparate, conducte tehnologice sau conductoare 

electrice ; 

g) lucrări pentru distrugerea prin ardere a unor deşeuri sau reziduuri nerecuperabile sau 

neutilizabile ; 

h) lucrări la care se utilizează foc deschis (dezgheţări, decongelări, aprinderea cuptoarelor 

tehnologice, cazanelor, etc.) ; 

i) punerea ori repunerea în funcţiune a instalaţiilor şi utilajelor tehnologice care prezintă risc 

foarte mare de incendiu sau oprirea acestora ; 
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j) aplicarea unor materiale de protecţie din care se pot degaja cu uşurinţă vapori şi gaze 

inflamabile sau explozive ; 

k) curăţarea interioară a unor vase, rezervoare, recipiente sau sisteme de evacuare în care au 

fost stocate, prelucrate sau vehiculate produse combustibile, etc. ; 

l) prelevarea de probe din recipiente sau instalaţii care conţin substanţe periculoase. 

 Art.33. INSTRUCTAJ LA CONVERSIA PROFESIONALĂ : 

1. În cazul persoanelor care îşi vor desfăşura activitatea în acelaşi loc de muncă se vor prelucra 

numai unele aspecte din cadrul instructajului specific locului de muncă, care se consideră 

necesare noilor sarcini. 

2. În cazul persoanelor care îşi vor desfăşura activitatea în alt loc de muncă din cadrul aceluiaşi 

agent economic sau al aceleiaşi instituţii, se vor respecta prevederile instructajului specific 

locului de muncă. 

3. În cazul persoanelor care îşi vor desfăşura activitatea în cadrul altui agent economic sau a altei 

instituţii, acestea se consideră nou angajate şi vor parcurge categoriile de instructaje prevăzute 

de prezenta dispoziție. 

  

 Art.34. INSTRUCTAJUL PENTRU PERSONALUL DIN AFARA INSTITUȚIEI : 

1. Durata instructajului pentu personalul din afara instituției va fi de minim 15 minute. 

2. Persoanele care participă sunt : 

a) personalul societăţilor comerciale de construcţii-montaj şi instalaţii ; 

b) personalul societăţilor comerciale de reparaţii, revizii, întreţinere şi de service ; 

c)    conducătorii auto şi mijloacele pentru transportul materialelor periculoase ; 

d) personalul de pază aparţinând altor societăţi comerciale sau firme specializate; 

e)    vizitatori în grup de minim 5 persoane. 

3. Instructajul pentru personalul din afara instituției se efectuează, de regulă, de personalul tehnic 

cu atribuții în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor, de şeful de serviciului pentru situații 

de urgență sau de conducătorul locului de muncă în care este prevăzut un asemenea instructaj. 

4. Tematica instructajului de instruire pentru personalul din afara instituției va cuprinde cel puțin 

următoarele : 

a) prezentarea procedurilor specifice instructajului introductiv general pentru categoriile de 

persoane  prevăzute la art.2 alin.2 litera A punctul 2 literele a) şi b) ; 

b) prezentarea procedurilor din cadrul instructajului specific locului de muncă pentru 

persoanele prevăzute la art.2 alin.2 litera A punctul 2 literele c) şi d) ; 

c)    prezentarea unei proceduri special întocmite asupra principalelor reguli de prevenire a 

incendiilor pe care trebuie să le respecte şi sunt atenţionate asupra unor pericole existente în 

anumite locuri de pe traseul parcurs. 

d) consemnarea efectuării instructajului se face într-un proces verbal întocmit în acest scop, 

care  să conţină problematica prezentată, însoţit de tabele cuprinzând numele, prenumele şi  

semnătura persoanelor instruite. 

 Art.35. (1) Consemnarea efectuării instructajului se face într-un proces verbal întocmit în acest 

scop, care să conţină problematica prezentată, însoțit de tabele cuprinzând numele, prenumele și 

semnătură persoanelor instruite. 

              (2) Înregistrarea și confirmarea instructajului : 

A. Fişa individuală de instructaj în domeniul situațiilor de urgență va fi utilizată pentru : 

1. instructajul introductiv general ; 

2. instructajul la locul de muncă ; 

3. instructajul periodic ; 

4. instructajul special pentru lucrări periculoase (după caz) ; 

5. instructaj la conversia profesională. 

B. Registru de predare-primire a schimbului va fi utilizat pentru : 

1. instructaj pe schimb ; 

2. instructajul special pentru lucrări periculoase (după caz). 
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C. Procese verbale de instruire vor fi utilizate pentru : 

1. instructaj pentru persoanele din afara instituției; 

2. instructajul special pentru lucrări periculoase (după caz). 

           (3) Prezența salariaţilor la instructaj va fi asigurată de conducerea instituției. Angajații 

au obligația de a participa la instructajele în domeniul situaţiilor de urgență, dar și la aplicaţiile practice 

efectuate la locul de muncă. 

           (4) În data și la locul de desfășurare al instructajului, beneficiarul prin persoanele 

desemnate (departamentul Resurse umane), asigură datele de personal  și imprimatele necesare. 

           (5) Fișele de instruire se întocmesc conform modelului prevăzut de art.46 din O.A.P. 

nr.712/2005. 

           (6) Finalizarea instructajelor se realizează prin Fișa individuală de instructaj privind 

situaţiile de urgență cu privire la: 

- instructajul introductiv general; 

- instructajul la locul de munca; 

- instructajul periodic; 

 Art.36. (1) Conform contractului de prestări servicii, activitatea de instruire este coordonată 

de doamna Suciu Flavia, în calitate de Cadru tehnic cu atribuții în domeniul prevenirii și stingerii 

incendiilor, reprezentant al S.C. WEST WINDOW S.R.L., împreună cu :  

a) Domnul Lungu Mihail, având funcția de Viceprimar în cadrul Primăriei Comunei Pesac; 

b) Domnul Nedin Vasile-Petru în calitate de Șef S.V.S.U. în cadrul Primăriei Comunei Pesac pentru 

personalul din cadrul Primăriei Comunei Pesac și al SPCLEP Pesac, precum și pentru membrii 

Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență constituit la nivelul Comunei Pesac, dar și în 

calitate de Inspector Protecție Civilă în cadrul Primăriei Comunei Pesac și al SPCLEP Pesac. 

              (2) Pentru a se asigura executarea instructajelor, doamna Suciu Flavia, în calitate de 

Cadru tehnic cu atribuții în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor, reprezentant al S.C. WEST 

WINDOW S.R.L., va colabora cu cel puțin 48 de ore înaintea instructajelor cu persoanele nominalizate 

în alineatul precedent.  

              (3) Personalul din cadrul Primăriei Comunei Pesac și al SPCLEP Pesac, prin 

intermediul domnului Lungu Mihail, având funcția de Viceprimar și/sau prin domnul Nedin Vasile-

Petru, având funcția de Șef S.V.S.U. în cadrul Primăriei Comunei Pesac pentru personalul din cadrul 

Primăriei Comunei Pesac și al SPCLEP Pesac, precum și pentru membrii Serviciului Voluntar pentru 

Situații de Urgență constituit la nivelul Comunei Pesac, dar și în calitate de Inspector Protecție Civilă în 

cadrul Primăriei Comunei Pesac și al SPCLEP Pesac, va oferi informațiile privind modificările 

organizatorice și de personal din cadrul instituției, ori de câte ori acestea apar. 

              (4) Conducătorii locurilor de muncă din cadrul Primăriei Comunei Pesac au 

următoarele răspunderi, conform art.48 și art.50 din O.A.P. nr. 712/ 2005: 

a) să semneze fișele de instruire după ce au efectuat instruirea și să verifice existența semnăturilor 

(semnătura celui instruit, semnătura celui care a efectuat instruirea, semnătura celui care a 

verificat); 

b) să păstreze fişele individuale de instructaj în domeniul situaţiilor de urgenţă pentru personalul din 

subordine. 

                    (5) Conducătorul instituției împreună cu cadrul tehnic cu atribuții în domeniul 

prevenirii și stingerii incendiilor S.C. WEST WINDOW S.R.L. prin doamna Suciu Flavia și cu domnul 

Nedin Vasile-Petru, Șef al S.V.S.U. Pesac au următoarele atribuții: 

- coordonează procesul de instruire la nivelul instituției prin asigurarea cadrului 

organizatoric, a logisticii și a resurselor financiare; 

- stabilesc și aprobă: 

 tematica anuală de instructaj periodic în domeniul situaţiilor de urgență; 

 graficul anual de instruire în domeniul situațiilor de urgență; 

 procedura de instruire în domeniul situaţiilor de urgență; 

-  primarul emite dispoziții privind executarea instruirii şi locurile pentru care se 

execută instruirea cu personalul din afara instituției; 
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-  execută instructajul specific locului de muncă și instructajul periodic al personalului 

direct subordonat; 

-  execută instructajul la recalificarea profesională; 

-  întocmeşte materialul scris pentru instructajul la locul de muncă și periodic al 

personalului direct subordonat; 

-  completează fișele de instructaj ale persoanelor pe care le instruiesc; 

-  realizează verificarea pe bază de teste a personalului direct subordonat; 

-  păstrează și arhivează fișele de instructaj și testele pentru persoanele instruite.ț 

 Art.37. Prin prezenta dispoziție își încetează valabilitatea orice dispoziție anterioară cu privire 

la efectuarea instructajelor privind situațiile de urgență, precum și orice prevederi contrare. 

Art.38. (1) Modul de acţiune în situaţii de urgență în cazul observării unui incendiu/unei 

calamități și pentru anunţarea acestuia/acesteia presupune următoarele etape: 
a) Acţiunile ce trebuie întreprinse în prima fază a observării unui incendiu/unei calamități: 

 a se verifica data și ora observării incendiului/calamității; 
 a se stabili și identifica locul evenimentului; 
 a se identifica mijloace de anunţare (telefon, clopot biserică, sirenă); 
 a se cunoaște persoana care a anunțat incendiu/calamitatea; 
 alarmarea forțelor proprii; 
 anunţarea Inspectoratului Județean pentru Situaţii de Urgență la telefon: 112; 
 alarmarea conducerii instituției; 
 alarmarea altor forțe (dacă este cazul). 

b) Acţiunile ce trebuie întreprinse după perceperea alarmei de situaţie de urgență: 
 întreruperea alimentării cu energie electrică, gaz metan etc. a obiectivelor afectate (a 

instalaţiilor tehnologice); 
 evacuarea persoanelor din construcţia, instalaţia afectată și alarmarea persoanelor din 

construcţiile vecine; 
 evacuarea materialelor periculoase (recipienți sub presiune, recipienți cu gaze sau 

lichide inflamabile); 
 evacuarea materialelor ce înglobează valori mari. 

               (2) Acţiunile se pot efectua simultan (ex.: evacuare persoane și intervenţie folosind 

mijloacele de prima intervenţie), ordinea înscrisă fiind cea a priorităţilor. 

               (3) Evacuările atât de personal cât și de materiale se vor face în locuri special stabilite, 

în afara spațiilor unde s-ar putea propaga incendiul/calamitatea, dar și în afara spațiilor rezervate 

forţelor de intervenţie în caz de situaţii de urgență.  

 Art.39. Se acţionează cu mijloace iniţiale de combatere a incendiului (stingătoare, hidranți 

exteriori sau interiori, după caz) din dotarea spatiilor afectate.   

 Art.40. Se stabilesc, prin prezenta dispoziție, instrucţiuni de apărare împotriva incendiilor și 

atribuții ale salariaților Primăriei Comunei Pesac și ai SPCLEP Pesac la locurile de muncă. 

 Art.41. Se stabilesc instrucţiuni de apărare împotriva incendiilor pentru următoarele locuri de 

muncă: 

a) birouri administrative; 

b) magazii; 

c) curți interioare; 

d) centrala termică; 

e) locul de executare a lucrărilor cu foc deschis. 

 

 

Cap. I. Instrucțiuni de apărare împotriva incendiilor 
 

Art.42. Instrucţiunile de apărare împotriva incendiilor cuprind următoarele : 

a) prevederile specifice de apărare împotriva incendiilor conform reglementărilor legale în vigoare; 

b) obligaţiile salariaţilor privind apărarea împotriva incendiilor ; 
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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. 

Art.43. 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 conducător. 

Art.44. Șefii locurilor de muncă care elaborează instrucțiunile de apărare împotriva 

incendiilor sunt : 

a) Domnul Toma Cornel, având funcția de primar al Comunei Pesac; 

b) Domnul Lungu Mihail, având funcția de viceprimar al Comunei Pesac; 

c) Domnul Nedin Vasile-Petru, având funcția de Șef S.V.S.U. în cadrul Primăriei 

Comunei Pesac pentru personalul din cadrul Primăriei Comunei Pesac și al SPCLEP 

Pesac, precum și pentru membrii Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență 

constituit la nivelul Comunei Pesac, dar și în calitate de Inspector Protecție Civilă în 

cadrul Primăriei Comunei Pesac și al SPCLEP Pesac; 

d) Doamna Suciu Flavia, Cadru tehnic cu atribuții în domeniul prevenirii și stingerii 

incendiilor, reprezentant al S.C. WEST WINDOW S.R.L. 

Art.45. Instrucţiunile de apărare împotriva incendiilor se afişează, la fiecare loc de muncă. 

Art.46. 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. 

Art.47. Salariaţii de la locurile de muncă pentru care s-au întocmit instrucţiunile de apărare 

împotriva incendiilor au obligaţia să le studieze, să le însuşească şi să le aplice. 

Art.48. Instrucţiunile de apărare împotriva incendiilor se actualizează în caz de modificări, 

modernizări, dezvoltări, reprofilări ale activității, precum şi la apariţia unor noi reglementări. 

Art.49. Fiecare instrucţiune de apărare împotriva incendiilor trebuie să aibă înscrisă data 

întocmirii/ reviziei şi data aprobării. 

 

 

Cap. II. Atribuțiile salariaților la locurile de muncă 
 

Art.50. (1) Fiecare salariat are, la locul de muncă, următoarele obligaţii principale: 

a) să respecte regulile şi măsurile de apărare împotriva incendiilor, aduse la cunoştinţă,  sub orice 

formă, de administrator sau de conducătorul instituţiei, după caz; 

b) să utilizeze substanţele periculoase, instalaţiile, utilajele, maşinile, conform instrucțiunilor date de 

șeful locului de muncă; 

c) să nu efectueze manevre nepermise sau modificări neautorizate ale sistemelor şi  instalaţiilor de 

apărare împotriva incendiilor; 

d) să comunice, imediat după constatare, conducătorului locului de muncă orice încălcare a normelor 

de apărare împotriva incendiilor sau a oricărei situaţii stabilite de acesta ca fiind un pericol de 

incendiu, precum şi orice defecţiune sesizată la sistemele şi instalaţiile de apărare împotriva 

incendiilor; 

e) să coopereze cu salariaţii desemnaţi de administrator, după caz, respectiv cu cadrul tehnic 

specializat, care are atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor, în vederea realizării 

măsurilor de apărare împotriva incendiilor; 

f) să acţioneze, în conformitate cu procedurile stabilite la locul de muncă, în cazul apariţiei oricărui 

pericol iminent de incendiu; 

g) să furnizeze persoanelor abilitate toate datele şi informaţiile de care are cunoştinţă, referitoare la 

producerea incendiilor. 
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     (2) Obligaţiile Primarului și Viceprimarului Comunei Pesac, ale cadrului tehnic PSI, ale 
utilizatorilor pentru Primăria Comunei Pesac, precum și ale salariaților Primăria Comunei Pesac sunt 

prevăzute în Anexele nr.1-4, care fac parte integrantă din prezenta dispoziție. 

     (3) Instrucțiuni de apărare împotriva incendiilor stabilite pentru Primăria Comunei Pesac se 

regăsesc în Anexa nr.5, care face parte integrantă din prezenta dispoziție. 

       (4) Sinteza din instrucțiuni, care se afișează conform art. 33 alin.4 din Ordinul 

Administrație Publică nr.163/2007 privind aprobarea Normelor generale de apărare împotriva 

incendiilor, constituie Anexa nr.6, care face parte integrantă din prezenta dispoziție 

 

 

Cap. III. Dispoziții finale 
 

Art.51. Pe baza prezentei dispoziții, fiecare șef al locurilor de muncă precizat la art.5 din 

prezenta dispoziție are obligația ca în decurs de 30 de zile de la comunicare, să întocmească și să 

supună verificării cadrului tehnic cu atribuții de apărare împotriva incendiilor instrucțiunile de apărare 

împotriva incendiilor și sarcinile pe linie de protecție civilă ce revin personalului la fiecare loc de 

muncă. 

Art.52. Activitatea privind pregătirea și instruirea personalului în domeniul PSI și al 

situaţiilor de urgență la nivelul Primăriei Comunei Pesac și al SPCLEP Pesac este obligație de serviciu. 

Art.53. Prezenta dispoziție a Primarului Comunei Pesac se aduce la cunoştinţa întregului 

personal din cadrul Primăriei Comunei Pesac și al SPCLEP Pesac pe bază de semnătură. 

Art.54. Cu data prezentei își încetează aplicabilitatea orice prevederi contrare. 

Art.55. Prezenta dispoziție se comunică: 

- Instituţiei Prefectului-Judeţul Timiş – Serviciul controlul legalităţii, aplicării actelor 

cu caracter reparatoriu şi contencios administrativ; 

- Viceprimarului Comunei Pesac; 

- Domnului Nedin Vasile-Petru, Șef al Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență 

Pesac; 

- Doamnei Suciu Flavia, în calitate de Cadru tehnic cu atribuții în domeniul prevenirii 

și stingerii incendiilor, reprezentant al S.C. WEST WINDOW S.R.L.; 

- Responsabilului p.s.i.  

- Salariaţilor din cadrul Primăriei Comunei Pesac și al SPCLEP Pesac; 

- La dosarul profesional al celor în cauză; 

- Prin afișaj, atenției publice. 

 

 

 

 

                     PRIMAR,                AVIZAT  

         TOMA CORNEL                                                                    Secretar Comună, 

                                                                                               DUMITRAŞ ANGELICA 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 156 din 20.12.2018 
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        ANEXA NR. 1 
          La Dispoziția nr.156/20.12.2018 

 

 

 

Obligaţiile Primarului si Viceprimarului COMUNEI PESAC 
 

 

 

Art.1. - Conducătorul unității (PRIMARUL/VICEPRIMARUL) au următoarele obligaţii principale : 

 

a) să stabilească, prin dispozitii scrise, responsabilităţile şi modul de organizare pentru apărarea 

împotriva incendiilor în unitatea sa, să le actualizeze ori de câte ori apar modificări şi să le aducă la 

cunoştinţă salariaţilor, utilizatorilor şi oricăror persoane interesate;  

b) să asigure identificarea şi evaluarea riscurilor de incendiu din unitatea sa şi să asigure corelarea 

măsurilor de apărare împotriva incendiilor cu natura şi nivelul riscurilor;  

c) să solicite şi să obţină avizele şi autorizaţiile de securitate la incendiu, prevăzute de lege, şi să 

asigure respectarea condiţiilor care au stat la baza eliberării acestora; în cazul anulării avizelor ori a 

autorizaţiilor, să dispună imediat sistarea lucrărilor de construcţii sau oprirea funcţionării ori 

utilizării construcţiilor sau amenajărilor respective;  

d) să permită, în condiţiile legii, executarea controalelor şi a inspecţiilor de prevenire împotriva 

incendiilor, să prezinte documentele şi informaţiile solicitate şi să nu îngreuneze sau să 

obstrucţioneze în niciun fel efectuarea acestora;  

e) să permită alimentarea cu apă a autospecialelor de intervenţie în situaţii de urgenţă;  

f) să întocmească, să actualizeze permanent şi să transmită inspectoratului lista cu substanţele 

periculoase, clasificate potrivit legii, utilizate în activitatea sa sub orice formă, cu menţiuni privind: 

proprietăţile fizico-chimice, codurile de identificare, riscurile pe care le prezintă pentru sănătate şi 

mediu, mijloacele de protecţie recomandate, metodele de intervenţie şi prim ajutor, substanţele 

pentru stingere, neutralizare sau decontaminare;  

g) să elaboreze instrucţiunile de apărare împotriva incendiilor şi să stabilească atribuţiile ce revin 

salariaţilor la locurile de muncă;  

h) să verifice dacă salariaţii cunosc şi respectă instrucţiunile necesare privind măsurile de apărare 

împotriva incendiilor şi să verifice respectarea acestor măsuri semnalate corespunzător prin 

indicatoare de avertizare de către persoanele din exterior care au acces în unitatea sa;  

i) să asigure constituirea, conform art. 12 alin. (2), cu avizul inspectoratului, a serviciului de urgenţă 

privat, precum şi funcţionarea acestuia conform reglementărilor în vigoare ori să încheie contract cu 

un alt serviciu de urgenţă voluntar sau privat, capabil să intervină operativ şi eficace pentru 

stingerea incendiilor;  

j) să asigure întocmirea şi actualizarea planurilor de intervenţie şi condiţiile pentru aplicarea acestora 

în orice moment;  

k) să permită, la solicitare, accesul forţelor inspectoratului în unitatea sa în scop de recunoaştere, 

instruire sau de antrenament şi să participe la exerciţiile şi aplicaţiile tactice de intervenţie 

organizate de acesta;  

l) să asigure utilizarea, verificarea, întreţinerea şi repararea mijloacelor de apărare împotriva 

incendiilor cu personal atestat, conform instrucţiunilor furnizate de proiectant;  

m) să asigure pregătirea şi antrenarea serviciului de urgenţă privat pentru intervenţie;  

n) să asigure şi să pună în mod gratuit la dispoziţie forţelor chemate în ajutor mijloacele tehnice 

pentru apărare împotriva incendiilor şi echipamentele de protecţie specifice riscurilor care decurg 

din existenţa şi funcţionarea unităţii sale, precum şi antidotul şi medicamentele pentru acordarea 

primului ajutor;  
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o) să stabilească şi să transmită către transportatorii, distribuitorii şi utilizatorii produselor sale 

regulile şi măsurile de apărare împotriva incendiilor, specifice acestora, corelate cu riscurile la 

utilizarea, manipularea, transportul şi depozitarea produselor respective;  

p) să informeze de îndată, prin orice mijloc, inspectoratul despre izbucnirea şi stingerea cu forţe şi 

mijloace proprii a oricărui incendiu, iar în termen de 3 zile lucrătoare să completeze şi să trimită 

acestuia raportul de intervenţie;  

q) să utilizeze în unitatea sa numai mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor, certificate 

conform legii;  

r) să îndeplinească orice alte atribuţii prevăzute de lege privind apărarea împotriva incendiilor.  

Art.2. - Pentru indeplinirea atributiilor in conformitate cu art. 6 din Ordinul 163/ 2007 stabileste 

persoane sau incheie contracte de prestari servicii cu persoane fizice/ juridice atestate conform legii. 

Art.3. - Raspunde si conduce activitatea de prevenire si stingere a incendiilor prin structurile 

subordonate. 

Art. 4. - Atributii sefi loc munca : 

1. Completarea si actualizarea evidentei personalului subordonat  

2. Studierea si insusirea  actelor de autoritate emise de conducator 

3. Studierea si insusirea prezentelor atributii 

Art. 5. - Instruirea : 

 desfasurarea instruirii personalului din subordine conform dispozitiei de desfasurare a 

instruirii ; 

 desfasurarea instruirii personalului din exterior conform dispozitiei de desfasurare a instruirii 

; 

 asigurarea participarii angajatilor la instruire si exercitii practice conform planificarii ; 

 aducerea la cunostinta pe baza de semnatura a continutului acestor acte de autoritate in partile 

ce le privesc personalului din subordine ; 

 Instruirea periodica- 1/ 3/ 6/ 12 luni a personalului din subordine ; 

 Verificarea fiselor de instruire , sa fie completate corect cu toate datele din formular, data 

instruirii si testele effectuate ; 

 Prelucrarea  legislatiei  primite  pentru  instruire ; 

 Prelucrarea procedurii trimestriale de instruir ; 

 Semnarea fisei de instruire la rubrica : persoana care a instruit ; 

 Verificarea semnarii de catre angajat a fisei de instruire la rubrica : persoana instruita. 

Art. 6. - Exercitii interventie : 

 Executarea   lunara, practica de exercitii de prima interventie cu personalul  nominalizat  

 Completarea evidentei exercitiilor desfasurate, cu semnatura personalului participant   

Art. 7. - Organizare interventie : 

1. Organizarea  interventiei  pe  locul  de  munca, respectiv ; 

2. Prezentarea semnalului de alarmare -  voce, sirena ; 

3. Precizarea numarului telefon operativ – 112 ; 

4. Prezentarea locului de amplasare a stingatoarelor, hidrantilor interiori, buton de 

semnalizare ; 

5. Ce executa fiecare angajat in caz de alarma ; 

6. Traseele de evacuare – prezentarea cailor si usilor de evacuare ; 

7. Locul de adunare- a personalului evacuate- se prezinta locul de adunare ; 

8. Cine face prezenta- se nominalizeaza persoana cu aceasta obligatie ; 

9. Semnarea in tabelul cu personalul participant  la exercitiu / lunar ; 

10. Afisarea ORGANIZARII APARARII PE LOCUL DE MUNCA / PLANUL CU 

ORGANIZAREA  EVACUARII. 

Art. 8. - Control intern : 

1. executarea de controale interne conform planificarii ; 

2. Inscrierea in procesul - verbal de control  propriu / anexat/ a constatarilor ; 
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3. Verificarea stingatoarelor /lunar- aspect, valabilitate ; 

4. Verificarea marcajelor/ lunar- semne conventionale ; 

5. Verificarea respectarii locurilor de fumat de personal si angajati- stabilire loc, marcare, 

amenajare. 

Art. 9. - Atributii specifice conform Ordinului nr.163/2007 : 

1. Verificarea  la teminarea programului, scoaterii din functiune a aparatelor sau consumatorilor; 

2. Intocmirea si transmiterea notelor de control la punctul de lucru : 

 asigurarea apararii impotriva incendiilor cand activitatea este intrerupta ; 

 colectarea, depozitarea si neutralizarea organizata a deseurilor ; 

 delimitarea, marcarea si dotarea locurilor special amenajate pentru fumat ; 

 prezentarea fisei obiectivului  LA SOLICITAREA reprezentantilor ISU; 

 prezentarea la sediu in forma scrisa a propunerilor pentru  remedierea neregulilor  si pentru 

efectuarea analizei periodice a capacitatii de aparare impotriva incendiilor; 

 asigurarea functionarii sistemului de alarmare a incendiului - comunicarea inexistentei sau 

nefunctionarii acestui sistem; 

 marcarea  locurilor unde este interzisa folosirea focului deschis; 

 respectarea regulii de  interdictie a depozitarii produselor de lichide inflamabile, altfel decat 

prevederilor normelor in vigoare; 

 mentinerea  deblocata a cailor de acces  a autospecialelor; 

 mentinerea  deblocata a accesului la instalatiile si mijloacele de stingere si interventie; 

 anuntarea cu 30 de zile inaintea datei de expirare a mijloacelor de prima interventie; 

 afisarea la loc vizibil a-instructiunilor de aparare, organizare a primei interventii si 

organizarii apararii pe locul de munca, planului de evacuare; 

 actualizarea datelor in situatia existentei modificarilor in structura de persona; 

 marcarea cu sistem luminos a acestor cai de evacuare; 

 asigurarea vizibilitatii indicatoarelor de securitate incendiu; 

 folosirea  sistemelor, utilajelor, aparatelor numai in conditii tehnice corespunzatoare; 

 desfasurarea instruirii personalului din subordine conform dispozitiei de desfasurare a 

instruirii; 

 desfasurarea instruirii personalului din exterior conform dispozitiei de desfasurare a 

instruirii; 

 completarea registrului de control a instalatiilor. 

 

Comportament în caz de incendiu 
Păstraţi-vă calmul 

1. Anunţaţi incendiul 

 

Telefon pompieri : 112 

Telefon salvare :   112 

CINE anunţă? 
CE s-a întâmplat? 

UNDE s-a întâmplat? 

2. Evacuarea în siguranţă 

 

 
Salvaţi persoanele aflate în pericol 
Urmaţi căile de evacuare marcate 

Fiţi atenţi la indicatoare 
 

3. Stingeţi incendiul 

 

Utilizaţi stingătoarele 
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        ANEXA NR. 2 
        La Dispoziția nr.156/20.12.2018 

 

 

Obligaţiile Cadrului tehnic PSI 

 
 

Art. 1. - Obligatiile generale ale cadrului tehnic PSI : 

a) participă la elaborarea şi aplicarea concepţiei de apărare împotriva incendiilor la nivelul 

unităţii administrativ-teritoriale, instituţiei sau operatorului economic;  

b) controlează aplicarea normelor de apărare împotriva incendiilor în domeniul specific;  

c) propun/propune includerea în bugetele proprii a fondurilor necesare organizării activităţii de 

apărare împotriva incendiilor, dotării cu mijloace tehnice pentru apărarea împotriva 

incendiilor şi echipamente de protecţie specifice;  

d) îndrumă şi controlează activitatea de apărare împotriva incendiilor şi analizează respectarea 

încadrării în criteriile de constituire a serviciilor de urgenţă voluntare sau private, după caz, 

în unităţile şi instituţiile din care fac/face parte;  

e) prezintă conducerii, semestrial sau ori de câte ori situaţia impune, raportul de evaluare a 

capacităţii de apărare împotriva incendiilor;  

f) răspund/răspunde de pregătirea serviciului de urgenţă voluntar sau privat, după caz, precum 

şi de participarea acestuia la concursurile profesionale;  

g) acordă sprijin şi asistenţă tehnică de specialitate centrelor operative pentru situaţii de 

urgenţă în îndeplinirea atribuţiilor.  

 

Art. 2. - Indeplineste atributiile prevazute de art. 5 din O.A.P. nr.163/2007 privind organizarea apararii 

impotriva incendiilor, astfel : 

a) stabilirea structurilor cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor; 

b) elaborarea, aprobarea şi difuzarea actelor de autoritate: dispozitii, dispoziţii, hotărâri şi altele 

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

c) elaborarea, aprobarea şi difuzarea documentelor şi evidenţelor specifice privind apărarea 

împotriva incendiilor; 

d) organizarea apărării împotriva incendiilor la locurile de muncă; 

e) planificarea şi executarea de controale proprii periodice, în scopul depistării, cunoaşterii şi 

înlăturării oricăror stări de pericol care pot favoriza iniţierea sau dezvoltarea incendiilor; 

f) analiza periodică a capacităţii de apărare împotriva incendiilor; 

g) elaborarea de programe de optimizare a activităţii de apărare împotriva incendiilor; 

h) îndeplinirea criteriilor şi a cerinţelor de instruire, avizare, autorizare, atestare, certificare, 

agrementare, prevăzute de actele normative în vigoare; 

i) realizarea unui sistem operativ de observare şi anunţare a incendiului, precum şi de alertare 

în cazul producerii unui astfel de eveniment; 

j) asigurarea funcţionării la parametrii proiectaţi a mijloacelor tehnice de apărare împotriva 

incendiilor; 

k) planificarea intervenţiei salariaţilor, a populaţiei şi a forţelor specializate, în caz de incendiu; 

l) analizarea incendiilor produse, desprinderea concluziilor şi stabilirea împrejurărilor şi a 

factorilor determinanţi, precum şi a unor măsuri conforme cu realitatea; 

m) reglementarea raporturilor privind apărarea împotriva incendiilor în relaţiile generate de 

contracte/convenţii; 

n) asigurarea formularelor tipizate, cum sunt permisele de lucru cu focul, fişele de instruire 
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        ANEXA NR. 3 
        La Dispoziția nr.156/20.12.2018 

 

 

Obligațiile utilizatorului pentru Primăria Comunei PESAC și SPCLEP Pesac 
 

 

Art. 1. - Utilizatorul are următoarele obligaţii principale : 

a) să cunoască şi să respecte măsurile de apărare împotriva incendiilor, stabilite de administrator, 

conducătorul instituţiei, proprietar, producător sau importator, după caz ; 

b) să întreţină şi să folosească, în scopul pentru care au fost realizate, dotările pentru apărarea 

împotriva incendiilor, puse la dispoziţie de administrator, conducătorul instituţiei, proprietar, 

producător sau importator ; 

c) să respecte normele de apărare împotriva incendiilor, specifice activităţilor pe care le organizează 

sau le desfăşoară ; 

d) să nu efectueze modificări neautorizate şi fără acordul scris al proprietarului, al proiectantului iniţial 

al construcţiei, instalaţiei, echipamentului, dispozitivului sau mijlocului de transport utilizat ori al 

unui expert tehnic atestat potrivit legislaţiei în vigoare ; 

e) să aducă la cunoştinţa administratorului, conducătorului instituţiei sau proprietarului, după caz, 

orice defecţiune tehnică ori altă situaţie care constituie pericol de incendiu.  

Art. 2. - Locul de adunare in caz de evacuare: este parcarea din fata obiectivului si semnalizat 

corespunzator (conform marcajului de mai jos). 

 
LOC DE 

ADUNARE IN 
CAZ DE 

EVACUARE 
 

Art. 3. - Informarea pompierilor : pompierii sunt întâmpinaţi de Prinar si Viceprimar (reprezentantul 

acestora), care îi informează cu privire la : 

a) numărul şi locurile posibile din magazin unde mai sunt persoane ; 

b) situaţia intrărilor, pe casele de scări şi pe coridoare ; 

c) locul unde s-a produs incendiul şi propagarea acestuia ; 

d) alte date solicitate de forţele de intervenţie. 

Art. 4. - Fiecare salariat  trebuie să ştie : 

 
1. UNDE SE GĂSESC STINGĂTOARELE. 

2. CUM SE UTILIZEAZĂ ACESTEA. 
3. CE TIP DE STINGĂTOR ESTE PROPRIU FIECĂRUI TIP DE INCENDIU. 

3. CE TACTICĂ DE STINGERE TREBUIE UTILIZATĂ. 
 

Art. 5. Masuri specifice pentru situatii de urgenţă: 

1. INFORMAŢI-VĂ UNDE SUNT AMPLASATE STINGĂTOARELE ! 
2. CITIŢI INDICAŢIILE DE FOLOSIRE – PE CÂT POSIBIL CHIAR ACUM ŞI 

NU ABIA ATUNCI CÂND S-A PRODUS INCENDIUL ! 
3. PARTICIPATI LA EXERCIŢIUL PRACTIC ÎN CAZ DE INCENDIU ! 
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        ANEXA NR.4 
        La Dispoziția nr.156/20.12.2018 

 

Obligațiile salariaților Primăriei comunei PESAC și ai SPCLEP Pesac  
 

Art. 1. - Sefii locurilor de munca au, la locul de muncă, următoarele obligaţii principale : 

a) să respecte regulile şi măsurile de apărare împotriva incendiilor, aduse la cunoştinţă, sub 

orice formă, de administrator sau de conducătorul instituţiei, după caz ; 

b) să utilizeze substanţele periculoase, instalaţiile, utilajele, maşinile, aparatura şi 

echipamentele, potrivit instrucţiunilor tehnice, precum şi celor date de administrator sau 

de conducătorul instituţiei, după caz ; 

c) să nu efectueze manevre nepermise sau modificări neautorizate ale sistemelor şi 

instalaţiilor de apărare împotriva incendiilor ; 

d) să comunice, imediat după constatare, conducătorului locului de muncă orice încălcare a 

normelor de apărare împotriva incendiilor sau a oricărei situaţii stabilite de acesta ca 

fiind un pericol de incendiu, precum şi orice defecţiune sesizată la sistemele şi 

instalaţiile de apărare împotriva incendiilor ; 

e) să coopereze cu salariaţii desemnaţi de administrator, după caz, respectiv cu cadrul 

tehnic specializat, care are atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor, în 

vederea realizării măsurilor de apărare împotriva incendiilor ; 

f) să acţioneze, în conformitate cu procedurile stabilite la locul de muncă, în cazul apariţiei 

oricărui pericol iminent de incendiu ; 

g) să furnizeze persoanelor abilitate toate datele şi informaţiile de care are cunoştinţă, 

referitoare la producerea incendiilor.  

      Art. 2. - Pentru organizarea apararii impotriva incendiilor la locul de munca, au urmatoarele 

responsabilitati : 

A) Prevenirea incendiilor  - să ia in evidenta :  

- materialele si dotarile tehnologice cu pericol de incendiu ; 

- Sursele probabile de aprindere ; 

- Mijloacele care pot genera incendii ; 

- Masurile de prevenire specifice. 

B) Interventia pentru stingerea incendiilor : 

- mijloace de alarmare a personalului si fortelor specializate si a managerului 

- mijloacele de prima interventie si de salvare a personalului 

- componenta echipei salvare- evacuare / schimburi si / zile de lucru 

- organizarea interventiei / nominalizare persoane incluse si activitati 

C) Pentru interventia la locul de munca : 

a) alarmarea personalului de la locul de munca ; 

b) anuntarea evenimentului la conducere si la 112 ; 

c) coordonarea salvarii personalului conform planuluide evacuare ; 

d) dispune intreruperea alimentarii cu energie electrica, gaze ; 

e) conduce actiunea de prima interventie cu mijloacele din dotare ; 

f) organizeaza evacuarea bunurilor aflate in pericol ; 

g) ia masuri de protectia personalului de interventie impotriva efectelor incendiului ; 

h) verifica prezenta personalului evacuat corelata cu personalul aflat la lucru in ziua respectiva; 

i) organizeaza verificarea  locurilor in care pot aparea focare noi sau unde se poate propaga 

incendiul. 

Art. 3. - Pentru interventia pe locuri de munca nominalizarea persoanelor se face pe schimb de 

activitate, in timpul si in afara programului de lucru si penrtu zilele de repaus sau sarbatori legale. 

Art. 4. - Pentru situatia in care activitatea normala este intrerupta (noaptea, zile nelucratoare, sarbatori 

legale, etc.) ia masuri de aparare impotriva incendiu mod obligatoriu. 
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        ANEXA NR. 5 
        La Dispoziția nr.156/20.12.2018 

 

 

Instrucțiuni de apărare împotriva incendiilor pentru Primăria Comunei PESAC și 

SPCLEP Pesac 
 

 

Art. 1. - Este interzisa exploatarea utilajelor si instalatilor electrice in urmatoarele situatii : 

1. fara sa aiba protectiile, izolarile sau separatiile necesare, precum si legarea la pamant si la nulul de 

protectie ; 

2. daca sunt amplasate la distante necorespunzatoare fata de materiale sau substante combustibile ; 

3. daca sunt incarcate peste sarcina admisibila ; 

4. cu improvizatii sau defectiuni ; 

5. cu incalziri ale lagarelor sau carcaselor peste temperatura admisa ; 
 

Art. 2. - Accesul si interventia la tablourile de distributie, comanda si automatizare este permis numai 

personalului autorizat. 
 

Art. 3. - Se interzice amplasarea oricaror materiale sau utilaje in imediata apropriere a tablourilor 

electrice. 
 

Art. 4. - Orice defectiune a instalatiilor electrice se remediaza in cel mai scurt timp numai de catre 

personalul autorizat pentru astfel de interventii. 
 

Art. 5. - ZONA DE LUCRU este dotata cu urmatoarele mijloace tehnice PSI : 

 Instalatie de protectie impotriva traznetului ; 

 Stingatoare : 
 

EXISTENT STINGATOARE DE PRIMA INTERVENTIE 

Tip 
stingator 

P 6 P 50 

Nr. buc 20 1 
 

Art. 6. - Stingatoarele sunt  repartizate dupa cum urmeaza : 

REPARTIZARE STINGATOARE DE PRIMA INTERVENTIE 

Nr. 
crt 

DENUMIREA SPAŢIULUI CE 
SE DOTEAZĂ 

Numar de 
ordine 
acordat 

TIP STINGĂTOR 

P 6 P 50 

1. Spatii de birouri primarie 1 – 6 6 -- 

2. Centrala termica 7 1 -- 

4. 
Scoala Gimnazială „Maria 
Brindea” PESAC 

8 – 17 10 -- 

5. Gradinița P.N. PESAC 17 – 19 3 -- 

6. 
Scoala Gimnazială „Maria 
Brindea” PESAC 

20 -- 1 

 

Art. 7. - Salariatii trebuie sa cunoasca : 

1. unde sunt amplasate stingatoarele ; 

2. cum se utilizeaza : 

a) in cazul folosirii stingatorului portabil tip P6 : 

- se trage inelul de siguranta ; 

- se apasa manerul declansator. 
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Art. 8. - Masurile tehnico-organizatorice pe linie PSI : 

1. intretinerea si exploatarea instalatiilor electrice fara defectiuni si improvizatii ; 

2. executarea lucrarilor cu foc deschis cu respectarea prescriptiilor tehnice specifice (Permis de lucru 

cu foc) ; 

3. verificarea periodica a mijloacelor de prima interventie ; 

4. instruirea periodica, teoretica si practica a salariatilor ; 

5. executarea periodica unor exercitii practice de stingere cu salariatii. 
 

Art.9. – Reguli şi măsuri de prevenire şi stingere incendiu specifice activităţii de transport, manipulare, 

depozitare: 

1. Se interzice folcosirea focului deschis și a încălzirii cu surse de foc deschis (reșouri, radiatoare 

etc.). 

2. Executarea lucrarilor de sudare, taiere, lipire sau a altor asemenea operatiuni care prezinta 

pericol de incendiu se realizeaza doar cu aprobarea si reglementarea scrisa a Managerului de 

zona (dispozitie, dispozitie) privind modul de executare, pe baza permisului de lucru cu foc. 

3. Reglementarea fumatului : 

a. este interzis fumatul in spatiul de lucru , in birouri sau in grupurile social-sanitare ; 

b. locurile stabilite pentru fumat sunt marcate si semnalizate “LOC PENTRU FUMAT”, 

fiind prevazute cu scrumiere, vase cu apa, nisip sau pamant ; 

c. scrumierele se amplaseaza astfel incat sa nu fie posibila aprinderea materialelor 

combustibile din apropiere (draperii, jaluzele, etc.) ; 

d. depunerea in scrumiere a altor deseuri de materiale combustibile este interzisa ; 

e. aruncarea la intamplare a resturilor de tigari sau chibrituri aprinse este interzisa ; 

f. nu este permis fumatul in exteriorul cladirii magazinului la o distanta mai mica de 40 m 

fata de locurile in care exista pericol de explozie (gaze si lichide combustibile, rastel 

butelii GPL, etc) sau la o distanta mai mica de 10 m fata de locurile in care exista 

materiale solide combustibile (lemn, hartie, carton, etc.). 

4. Accesul mijloacelor si al persoanelor pentru interventiile operative in caz de incendiu, trebuie  

sa fie asigurat in permanenta la toate : 

a. spatiile magazinului ; 

b. instalatiile tehnologice si anexe ; 

c. depozite inchise (receptie marfa) si deschise (drive-in) ; 

d. instalatiile, aparatele si mijloacele PSI, precum si punctele de comanda ale acestora 

(centrala si butoanele de semnalizare a incendiilor, statia de pompe incendiu, hidranti de 

incendiu, stingatoare, posturi telefonice, etc.); 

e. dispozitivele de actionare a unor mijloace cu rol de protectie in caz de incendiu (trape de 

evacuare a fumului si gazelor fierbinti, etc.) ; 

f. tablourile de distributie si intrerupatoarele instalatiilor electrice de iluminat, de forta si 

iluminat de siguranta si la sursele de rezerva care sunt destinate sa alimenteze 

receptoarele electrice cu rol in caz de incendiu. 

5. Caile de acces, de evacuare si de interventie trebuie mentinute, in orice anotimp, practicabile si 

curate. Blocarea cailor de acces, de evacuare si de interventie cu materiale care reduc latimea 

sau inaltimea libera de circulatie stabilita ori care prezinta pericol de incendiu sau explozie, 

precum si modificari la acestea, prin care se inrautateste situatia initiala, sunt interzise. 

6. Sistemul de inchidere a usilor de pe traseele de evacuare trebuie sa permita deschiderea cu 

usurinta a acestora in caz de incendiu.  

7. Dispozitivele care asigura inchiderea automata in caz de incendiu a elementelor de protectie, 

cele de actionare a trapelor, precum si cele care mentin in pozitie inchisa usile incaperilor 

tampon vor fi in permanenta in stare de functionare. 

8. Caile de acces, de evacuare si de interventie sunt marcate cu indicatoare de securitate, astfel 

incat traseele acestora sa poata fi recunoscute cu usurinta, atat ziua cat si noaptea, de persoanele 

care le utilizeaza in caz de incendiu. 
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9. Este interzisa amplasarea pe caile de evacuare a usilor false, draperiilor si oglinzilor care pot 

deruta persoanele ce se evacueaza in caz de incendiu. 

10. Colectarea deseurile si reziduurile combustibile  se face ritmic, obligatoriu la terminarea 

fiecarui schimb si se depun in locurile destinate depozitarii sau distrugerii lor, astfel incat la 

locurile de munca sa fie in permanenta curatenie. 

11. Se colectează: 

a. pulberile, rumegusul si talasul si alte deseuri combustibile depuse pe pardoseli; 

b. maculatura de birotica; 

c. scurgerile de lichide combustibile de pe sol, pardoseli, etc. ; 

d. ambalajele care prezinta pericol de incendiu sau de explozie (lemn, carton, etc.). 

12. Deseurile usor inflamabile (ambalaje din carton, materiale plastice) vor fi  indepartate din 

incaperi si depozitate in zona de siguranta, respectiv in containerele pentru deseuri.  

13. Pe timpul transportului, manipularii si depozitarii produselor sau substantelor combustibile, se 

va tine seama de proprietatile fizico-chimice si de compatibilitatea acestora cu substantele de 

stingere, astfel incat la contactul dintre ele sa nu se produca ori sa se propage incendiul.  

14. Produsele si substantele combustibile se transporta, se manipuleaza si se depoziteaza in 

ambalaje adecvate, realizate si inscriptionate corespunzator - in vederea identiticarii riscurilor 

de incendiu si stabilirii procedeelor si substantelor de stingere ori de neutralizare adecvate  
 

Art. 10. - Reguli privind activitatea de transporturi rutiere si conditiile de parcare : 

1. Parcarea sau gararea mijloacelor auto pentru transportul materialelor periculoase in parcarea 

unitatii   este strict interzisa. 

2. In inventarul autovehiculului trebuie sa se gaseasca stingatorul, iar in cazul autovehiculelor care 

transporta incarcaturi usor inflamabile sau periculoase, cite doua stingatoare, precum si lada sau 

sac cu nisip, o patura groasa si o lopata pentru imprastierea nisipului.  

3. Se interzice pleearea in cursa a autovehiculelor destinate transporturilor de persoane care nu 

sunt amenajate in conformitate cu prevederile Regulamentului privind circulatia pc drumurile 

publice. 

4. Se interzice folosirea flacarii deschise sau a altor surse de foc pentru pornirea motorului, 

iluminarea la remedierea sau alimentarea cu combustibil efectuate pe timpul noptii.  

5. Parcarea autovehiculelor se face numai in locurile marcate, astfel incit sa se pastreze spatii]e 

necesare pentru interventie rapida in caz de incendiu. Pe platforma de parcare se vor intretine 

marcajele spatiilor destinate dispunerii autovehiculelor. 

6. Se interzice introducerea in parcare a autoturismelor care : 

a) sunt incarcate cu substante explozibile (ori lichidc) combustibile sau usor inflamabile ; 

b) au fisuri, sparturi sau sunt fara busoane la rezervoarcle de combustibil ; 

c) prezinta scurgeri de combustibil ; 

d) au motoare sau tevi de esapament supraincalzite ori fara toba de esapament ; 

e) au instalatia electrica defecta.  

7. In cazul deversarii accidentale a carburantilor sau lubritiantilor pe pardoseala, petele se 

acopera cu nisip. Nisipul imbibat se evacueaza imediat in afara parcajului in locuri fara pericol 

de incendiu.  

8. Mijloacele auto pentru transportul materialelor periculoase, clasificate conform legii,  pot 

circula pe drumurile publice numai daca sunt omologate pentru clasele de periculozitate a 

matcrialelor respective si echipate cu mij]oace adccvate pentru stingerea incendiilor.  

9. Traseele si programcle admise pentru circulatia mijloacelor auto care transporta marfuri 

periculoase, locurile in care se permite stationarea sau parcarea acestora, precum si conditiile 

privind amenajarea parcajelor si dotarea acestora cu mijloace de prevenire si stingere a 

incendiilor se stabilesc prin reglementari specifice si dispozitii interne.  

10. Parcarea sau gararea mijloacelor auto pentru transportul materialelor periculoase in parcaje sau 

garaje publice ori in apropierea cladirilor publice si de locuit este strict interzisa.  
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Art. 11. - Reguli privind activitatea de interventie, salvare si acordare a primului ajutor : 

1. Este obligatorie cunoasterea de catre fiecare angajat a urmatoarelor reguli referitoare la evacuarea 

persoanelor  :  

a) cunoasterea planului de evacuare aprobat ; 

b) mentinerea in stare de functionare, pe tot timpul desfasurarii activitatii,  a usilor de pe toate 

traseele de evacuare si interventie in caz de incendiu ; 

c) caile de evacuare se mentin permanent curate si libere de marfuri sau obstacole ; 

d) se numesc persoane care sa asigure supravegherea pe timpul evacuarii, precum si  indrumarea 

evacuarii persoanelor si a bunurilor in caz de incendiu. 

2. In cazul constatarii producerii unui incendiu se va actiona butonul de alarma cel mai apropiat 

(marcat distinct deasupra usii hidrantilor sau in locurile destinate), prin spargerea geamului de 

protectie si apasarea butonului, sau daca se afla la prea mare distanta se va anunta imediat prin 

telefon, indicand locul exact.  
 

Art. 12. - Stingerea incendiilor provocate la instalatiile alimentate cu combustibili lichizi sau gazosi, 

comporta urmatoarele actiuni:  

1. Se inchide imediat ventilul (robinetul) de alimentare; daca s-au aprins gazele sau lichidul 

eombustibil chiar pe la ventil sau la regulatorul de presiune, operatia de inchidere se va face cu 

mana infasurata intr-o carpa .umeda,  pentru evitarea arsurilor. 

2. In cazul in care focul a cuprins elementele mai sus mentionate, acoperiti intregul loc al supapei cu 

o prelata umeda. care sa cuprinda toata partea incinsa (butelie, recipient, etc.) si actionati cu 

stingatorul, proiectind continutul lui la baza flacarilor. 

3. Daca lichidul combustibil s-a revarsat, acoperiti imediat suprafata de revarsare cu nisip sau 

pamint.  

4. Atunci când totusi s-au produs explozii, ori s-au inflamat gazele aflate intr-o incapere, dupa 

salvarea eventualelor victime, inchideti usile incaperilor unde s-a transmis incendiul, dupa care 

treceti la stingerea focarelor prin stropirea cu substanta de stingere sau prin batere cu carpe 

umede; mobilierul combustibil ce nu poate fi evacuat si este amenintat de flacari, va fi acoperit cu 

prelate umede.  
 

Art. 13. - Stingerea incendiilor la instalatiile electrice, comporta urmatoarele actiuni:  

1. Chiar daca aparent flacarile nu sunt vizibile, locul pe unde iese fumul, precum si capacul dozei 

intrerupatorului si/sau prizei care este cald,  va indica circuitul care s-a aprins (traseul incendiului).  

2. Intrerupeti imediat alimentarea cu energie electrica, prin scoaterea sigurantei de la tabloul de 

distributie si numai dupa aceea treceti la stingerea incendiului. 

3. Desfaceti capacul dozei de unde se ramifica circuitul care arde si introduceti sub presiune 

continutul stingatorului pe tubul de protectie a conductelor. 

4. Dupa stingere, este interzisa repunerea instalatiei sub tensiune pana cind circuitele nu sunt 

verificate si remediate de catre electricieni autorizati.  
 

Art. 14. - Stingerea incendiilor la autovehicule, comporta urmatoarele actiuni :  

1. Indiferent unde a izbucnit incendiul, opriti autovehiculul, daca este posibil in afara partii carosabile 

si evacuati persoanele din interior prin usile existente, iar daca acestea sunt blocate, deschideti 

fortat sau spargeti geamurile. 

2. Intrerupeti curentul prin scoaterea legaturilor de la baterie si treceti la stingerea incendiului folosind 

stingatorul din dotarea masinii sau a altor vehicule ce trec pe drum. 

3. In lipsa stingatoarelor, flacarile ce au cuprins tapiteria, cauciucurile, instalatia electrica, pot fi stinse 

cu apa, sifon, noroi, pamint, zapada, prin acoperire cu prelate, paturi, haine si chiar prin smulgere 

cind benzina scursa nu s-a aprins ; daca arderea are loc in apropierea rezervorului de benzina sau 

motorina, acoperiti-l cu carpe ude pentru a nu se incalzi.  

4. Cind s-a spart rezervorul si benzina arde sub autovehicul, impingeti masina la distanta de citiva 

metri de locul respectiv.  
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Art. 15. - Salvarea oamenilor comporta unnatoarele actiuni : 

1. Odata localizata incaperea cu incendiu, patrunderea in interior se face pe caile de acces, iar cind 

usile si ferestrele sunt blocate, patrundeti prin deschiderea fortata a acestora.  

2. Daca incaperile sunt puternic incalzite si inundate de fum, folositi echipamentul de protectie 

aferent, sau in lipsa acestuia, aplicati-va pe fata in dreptul gurii si nasului o batista umeda si mergeti 

aplecat, deoarece concentratia fumului este mai mica si temperatura mai scazuta la nivelul 

pardoselii.  

3. Deschideti ferestrele pentru evacuarea fumului si cautati copii in firide, sub obstacole (ei se ascund 

de frica), iar pe adulti ii veti cauta la usi, ferestre si in incaperile necuprinse de f1acari.  
 

Art. 16. - Acordarea primului aiutor se executa neintirziat pina la sosirea salvarii care trebuie chemata 

din primul moment, astfel : 

1. In caz de asfixieri sau opriri ale functionarii inimii. Asfixierea unei persoane se poate produce prin 

inhalarea in cantitate mare a gazelor rezultate pe timpul arderii, a gazelor naturale, in caz de 

electrocutare, spinzurare, inec, etc lipsa respiratiei se observa prin lipsa miscarilor caracteristice la 

respiratie ale toracelui si abdomenului.  

2. Oprirea functionarii inimii se poate produce in unele cazuri aratate mai sus, sau in stariile de soc, in 

urma traumatismelor puternice, ranirii, etc; se observa prin: bataile inimii care nu se aud la 

ascultare, pielea este palida-vinetie, victima este inconstienta si relaxata (moale). 

3. Constatarile enumerate se fac rapid deoarece oprirea respiratiei sau a functionarii inimii mai mult 

de 3-4 minute, inseamna moartea victimei. 

4. De aceea treceti imediat la efectuarea respiratiei artiticiale sau a masajului cardiac, dupa cum 

urmeaza :  

a) Respiratia artificiala comporta doua situatii :  

- ‘respiratie gura la gura' este cea mai eticienta metoda, mai ales in situatia in care nu stim 

daca victima are sau nu fracturi, hemoragii interne; dupa ce ati deschis gura victimei si ati 

curatat-o daca este cazul de secretii, proteze dentare, inspirati adinc si lipind buzele de gura 

victimei, suflati puternic aer in plamini, tinindu-i strins nasul, pentru ca aerul sa nu iasa pe 

aceasta cale; in timp ce faceti o noua inspiratie, victima expira, operatia repetindu-se pina la 

recapatarea respiratiei victimei ; 

- 'respilratia gura la nas' se foloseste in cazul in care gura victimei este putemic inclestata sau 

gura salvatorului este mai mica; se face suf1and aer'ul prin nasul victimei careia ii acoperim 

gura cu palma in timp ce-i suflam aerul in plamini.  

b) Masajul cardiac se face pentru restabilirea functionarii inimii si se executa astfel : culcati 

victima pe spate; asezati-va lateral si puneti podul palmei in partea de jos a stemului (osul 

pieptului), cu cealalta mana deasupra primei si apasati regulat, in ritmul de 50-60 apasari pe 

minut, pina la revenirea pulsului (inima incepe sa bata).  

Observatie : cind sunteti sigur ca victima este in stop cardiac si respirator, asezati victima cu 

fata in sus, cu capul dat pe spate, punindu-i ceva sub umeri; executati-i doua insutlari in plamini 

asa cum s-a aratat mai inainte apoi faceti-i 10-12 compresiuni pe torace pina la revenirea 

pulsului si a respiratiei. Cind sunteti doua persoane, una executa respiratia artificiala, iar cealalta 

masajul cardiac, altemativ, ca in cazul unui singur salvator.  
 

LOCUL DE ADUNARE ESTE PARCAREA DIN FATA INSTITUTIEI SAU IN CURTEA 

INSTITUTIEI 
 

Art. 17. Informarea pompierilor: pompierii sunt întâmpinaţi de Primar sau de catre Viceprimar 

(reprezentantul acestora), care îi informează cu privire la: 

a) numărul şi locurile posibile din magazin unde mai sunt persoane; 

b) situaţia intrărilor, pe casele de scări şi pe coridoare; 

c) locul unde s-a produs incendiul şi propagarea acestuia; 

d) alte date solicitate de forţele de intervenţi. 
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        ANEXA NR. 6 
        La Dispoziția nr.156/20.12.2018 

 

 

SINTEZA DIN INSTRUCȚIUNI CARE SE AFIȘEAZĂ CONFORM art. 33, alin. (4) din O.A.P. 

nr.163/2007 

 

 

1. ATRIBUȚII GENERALE : TOTI SALARIATI DE LA LOCUL DE MUNCĂ AU OBLIGAȚIA 

CONFORM ART. 34 din O.A.P. nr.163/2007 SĂ STUDIEZE ÎN ÎNTREGIME 

INSTRUCȚIUNILE DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR, INSTRUCȚIUNI CARE SE 

AFLA LA ȘEFUL LOCULUI DE MUNCĂ. 

 

2. ATRIBUTII SEFI LOC MUNCA : 

a) Completarea si actualizarea evidentei personalului subordonat ; 

b) Studierea si insusirea  actelor de autoritate emise de conducator ; 

c) studierea si insusirea prezentelor atributii. 

 

3. INSTRUIREA : 

a) desfasurarea instruirii personalului din subordine conform dispozitiei de desfasurare a instruirii; 

b) desfasurarea instruirii personalului din exterior conform dispozitiei de desfasurare a instruirii ; 

c) asigurarea participarii angajatilor la instruire si exercitii practice conform planificarii ; 

d) aducerea la cunostinta pe baza de semnatura a continutului acestor acte de autoritate in partile ce 

le privesc personalului din subordine ; 

e) Instruirea periodica- 1 / 3 / 6 / 12 luni a personalului din subordine ; 

f) Verificarea fiselor de instruire, sa fie completate corect cu toate datele din formular, data 

instruirii si testele effectuate ; 

g) Prelucrarea legislatiei primite pentru instruire ; 

h) Prelucrarea procedurii trimestriale de instruire ; 

i) Semnarea fisei de instruire la rubrica : persoana care a instruit ; 

j) Verificarea semnarii de catre angajat a fisei de instruire la rubrica : persoana instruita. 

 

4. EXERCITII INTERVENTIE : 

a) Executarea   lunara, practica de exercitii de prima interventie cu personalul  nominalizat  

b) Completarea evidentei exercitiilor desfasurate, cu semnatura personalului participant   

 

5. ORGANIZARE INTERVENTIE : 

A) Organizarea  interventiei  pe  locul  de  munca, respectiv : 

a) Prezentarea semnalului de alarmare-  voce, sirena ; 

b) Precizarea numarului telefon operativ – 112 ; 

c) Prezentarea locului de amplasare a stingatoarelor, hidrantilor interiori, buton de semnalizare; 

d) Ce executa fiecare angajat in caz de alarma ; 

e) Traseele de evacuare – prezentarea cailor si usilor de evacuare ; 

f) Locul de adunare- a personalului evacuate- se prezinta locul de adunare ; 

g) Cine face prezenta- se nominalizeaza persoana cu aceasta obligatie ; 

h) Semnarea in tabelul cu personalul participant  la exercitiu / lunar ; 

i) Afisarea organizarii apararii pe locul de munca / planul cu organizarea  evacuarii. 

 

6. CONTROL INTERN : 

a) executarea de controale interne conform planificarii ; 

b) Inscrierea in procesul - verbal de control  propriu / anexat/ a constatarilor ; 
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c) Verificarea stingatoarelor /lunar- aspect, valabilitate ; 

d) Verificarea marcajelor/ lunar- semne conventionale ; 

e) Verificarea respectarii locurilor de fumat de personal si angajati- stabilire loc, marcare, 

amenajare. 

 

7. ATRIBUTII SPECIFICE CONFORM  ORDINULUI  Nr.163/ 2007 : 

A) Verificarea  la teminarea programului, scoaterii din functiune a aparatelor sau consumatorilor ; 

B) Intocmirea si transmiterea notelor de control la punctul de lucru : 

a) asigurarea apararii impotriva incendiilor cand activitatea este intrerupta ; 

b) colectarea, depozitarea si neutralizarea organizata a deseurilor ; 

c) delimitarea, marcarea si dotarea locurilor special amenajate pentru fumat; 

d) prezentarea fisei obiectivului  LA SOLICITAREA reprezentantilor ISU ; 

e) prezentarea la sediu in forma scrisa a propunerilor pentru  remedierea neregulilor  si pentru 

efectuarea analizei periodice a capacitatii de aparare impotriva incendiilor ; 

f) asigurarea functionarii sistemului de alarmare a incendiului - comunicarea inexistentei sau 

nefunctionarii acestui sistem ; 

g) marcarea  locurilor unde este interzisa folosirea focului deschis ; 

h) respectarea regulii de  interdictie a depozitarii produselor de lichide inflamabile, altfel decat 

prevederilor normelor in vigoare ; 

i) mentinerea  deblocata a cailor de acces  a autospecialelor ; 

j) mentinerea  deblocata a accesului la instalatiile si mijloacele de stingere si interventie ; 

k) anuntarea cu 30 de zile inaintea datei de expirare a mijloacelor de prima interventie ; 

l) afisarea la loc vizibil a-instructiunilor de aparare, organizare a primei interventii si 

organizarii apararii pe locul de munca, planului de evacuare; 

m) actualizarea datelor in situatia existentei modificarilor in structura de persona ; 

n) marcarea cu sistem luminos a acestor cai de evacuare ; 

o) asigurarea vizibilitatii indicatoarelor de securitate incendiu ; 

p) folosirea  sistemelor , utilajelor, aparatelor numai in conditii tehnice corespunzatoare ; 

q) desfasurarea instruirii personalului din subordine conform dispozitiei de desfasurare a 

instruirii ; 

r) desfasurarea instruirii personalului din exterior conform dispozitiei de desfasurare a 

instruirii; 

s) completarea registrului de control a instalatiilor. 

 

8. ATRIBUTII PRINCIPALE ALE SALARIATILOR : 

a) să respecte regulile şi măsurile de apărare împotriva incendiilor, aduse la cunoştinţă, sub orice 

formă, de administrator sau de conducătorul instituţiei, după caz (amenda : 500 – 1.000 lei, Art. 

44, pct. II, lit. e) ; 

b) să utilizeze substanţele periculoase, instalaţiile, utilajele, maşinile, aparatura şi echipamentele, 

potrivit instrucţiunilor tehnice, precum şi celor date de administrator sau de conducătorul 

instituţiei, după caz; (amenda : 500 – 1000 lei, Art. 44, pct.II, lit.e) ; 

c) să nu efectueze manevre nepermise sau modificări neautorizate ale sistemelor şi instalaţiilor de 

apărare împotriva incendiilor; (amenda : 1.000 – 2500 lei, Art. 44, pct. III, lit. g) ; 

d) să comunice, imediat după constatare, conducătorului locului de muncă orice încălcare a 

normelor de apărare împotriva incendiilor sau a oricărei situaţii stabilite de acesta ca fiind un 

pericol de incendiu, precum şi orice defecţiune sesizată la sistemele şi instalaţiile de apărare 

împotriva incendiilor; (amenda : 1.000 – 2500 lei, Art. 44, pct. III, lit. g) ; 

e) să coopereze cu salariaţii desemnaţi de administrator, după caz, respectiv cu cadrul tehnic 

specializat, care are atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor, în vederea realizării 

măsurilor de apărare împotriva incendiilor; (amenda : 500 – 1000 lei, Art. 44, pct. II, lit. e) ; 

f) să acţioneze, în conformitate cu procedurile stabilite la locul de muncă, în cazul apariţiei 

oricărui pericol iminent de incendiu; (amenda : 500 – 1000 lei, Art. 44, pct. II, lit. e) ; 
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g) să furnizeze persoanelor abilitate toate datele şi informaţiile de care are cunoştinţă, referitoare la 

producerea incendiilor. (amenda : 1000 – 2500 lei, Art. 44, pct. III, lit.g) ; 

h) sa participle la instruirea periodica si la exercitiile practice de interventie  executate pe locul de 

munca ; 

i) sa stie unde sant amplasate mijloacele de prima interventie sis a sties a le utilizeze ; 

j) sa cunoasca  caile de evacuare si de interventie si sa le mentina deblocate ; 

k) sa respecte toate obligatiile ce-I revin din actele de autoritate ; 

l) să respecte normele, regulile şi măsurile de protecţie civilă stabilite ; 

m) să participe la instruiri, exerciţii, aplicaţii şi la alte forme de pregătire specifică. 

     

9. SALARIATII DE LA LOCURILE DE MUNCA  AU OBLIGATIA SA  STUDIEZE, SA LE 

INSUSEASCA SI SA APLICE INSTRUCTIUNILE DE APARARE IMPOTRIVA 

INCENDIILOR. 

Comportament în caz de incendiu 
Păstraţi-vă calmul 

1. Anunţaţi incendiul 

 

Telefon pompieri : 112 

Telefon salvare :   112 

CINE anunţă? 
CE s-a întâmplat? 

UNDE s-a întâmplat? 

2. Evacuarea în siguranţă 

 

 
Salvaţi persoanele aflate în 

pericol 
 

Urmaţi căile de evacuare 
marcate 

 
Fiţi atenţi la indicatoare 

 

3. Stingeţi incendiul 

 

Utilizaţi stingătoarele 

 

10. FIECARE SALARIAT TREBUIE SĂ ŞTIE : 

 
A. UNDE SE GĂSESC STINGĂTOARELE. 

B. CUM SE UTILIZEAZĂ ACESTEA. 
C. CE TIP DE STINGĂTOR ESTE PROPRIU FIECĂRUI TIP DE INCENDIU. 

D. CE TACTICĂ DE STINGERE TREBUIE UTILIZATĂ. 
 

 

11. MASURI SPECIFICE PENTRU SITUATII DE URGENTA : 

A. INFORMAŢI-VĂ UNDE SUNT AMPLASATE STINGĂTOARELE ! 
B. CITIŢI INDICAŢIILE DE FOLOSIRE – PE CÂT POSIBIL CHIAR ACUM ŞI 

NU ABIA ATUNCI CÂND S-A PRODUS INCENDIUL ! 
C. PARTICIPATI LA EXERCIŢIUL PRACTIC ÎN CAZ DE INCENDIU ! 

            

PRIMAR, 

TOMA CORNEL 
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D I S P O Z I Ţ I A 
 

privind asigurarea căilor de acces, evacuare și de intervenţie  
la nivelul Primăriei Comunei Pesac și al SPCLEP Pesac 

 

 

 

           Primarul Comunei Pesac, Judeţul Timiş; 

 Având în vedere următoarele: 

- prevederile Dispoziției Primarului Comunei Pesac nr.151/20.12.2018 privind încadrarea în 

funcţia contractuală de Șef S.V.S.U. în cadrul Primăriei Comunei Pesac, pe perioadă nedeterminată, a 

domnului  Nedin Vasile-Petru; 

- prevederile Dispoziţiei Primarului Comunei Pesac nr.153/20.12.2018 privind numirea unui 

inspector protecţie civilă şi cadru tehnic P.S.I. la nivelul Primăriei Comunei Pesac și al SPCLEP 

Pesac; 

- 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 Administrație Publică nr.163/2007 privind aprobarea Normelor generale de apărare 

împotriva incendiilor; 

- prevederile art.31-35 din Anexa la O.A.P. nr.262/2010 privind aprobarea Dispozițiilor 

generale de apărare împotriva incendiilor la spații și construcții pentru birouri; 

- prevederile art.57-68 din Anexa la O.A.P. nr.166/2010 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale 

privind apărarea împotriva incendiilor la construcţii şi instalaţiile aferente;  

 În temeiul art.63 şi art.68 alin.1 ale art.115 alin.1 lit.a și ale art.115 alin.2 și alin.7 din Legea 

nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată (r1), cu modificările și completările 

ulterioare, 
 

D    I    S    P    U    N    E : 
 

Art.1. Începând cu data de 01.01.2019, 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 si încăperile acestora; 
- instalaţiile tehnologice şi anexe; 
- instalaţiile, aparatele şi mijloacele de prevenire şi stingere a incendiilor, precum si 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. 
 
 Art.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. 

 R O M Â N I A  

PRIMĂRIA COMUNEI  PESAC 

Judeţul Timiş, 307316, Pesac, nr.360,  ap.nr.1, CIF: 23062754 

Telefon/Fax: 0256-382888;  e-mail: primariapesac@yahoo.com, www.primariapesac.ro 
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  Art.3. Se vor semnala prin indicatoare, potrivit prevederilor în vigoare, prezenţa unor asemenea 
mijloace şi vor atenţiona asupra regulilor care trebuie respectate. 
 
 Art.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.  
 
 Art.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. 
 
 Art.6 Sistemul de închidere a uşilor de pe traseele de evacuare trebuie să permită deschiderea cu 
uşurinţă a acestora în caz de incendiu. 
 
 Art.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. 
  
 Art.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.  
 
 Art.9. Căile de acces şi intervenţie se marchează în mod corespunzător ori, după caz, se prevăd cu 
circulaţii ocolitoare. 
 
 Art.10. Persoanele juridice sau persoanele fizice care deţin ori administrează construcţiile, 
instalaţiile, sistemele, dispozitivele sau mijloacele prevăzute la art. 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. 
 
 Art.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. 
 
 Art.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 si de a participa la instruiri, exerciţii şi aplicaţii tactice de prevenire şi stingere a incendiilor, 
organizate potrivit dispoziţiilor legale. 
 
 Art.13. Planurile de evacuare şi cele de intervenţie trebuie actualizate şi afişate conform 
reglementărilor specifice. 
 
 Art.14. Circulaţiile orizontale si verticale precum usi, culoare, holuri, scări, ascensoare si altele 
asemenea, destinate intervenţiei serviciilor de urgenta, trebuie menţinute in permanenta in stare de 
utilizare. 
 
 Art.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. 
 
 Art.16. Se interzice blocarea sau diminuarea gabaritului căilor de acces prin depozitarea de 
materiale sau obiecte. 
 
 Art.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 părți. 
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 Art.18. Pe întregul traseu de evacuare din spațiile și construcţiile pentru birouri se interzic: 

a) montarea de oglinzi, perdele, praguri cu înălțimea 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 activități, inclusiv a celor cu caracter de amenajare 
temporară de tipul expoziție/prezentare a unor produse promoționale, care reduc gabaritul 
acestora și care nu sunt prevăzute în proiect; 

d) aplicarea de decorațiuni realizate din materiale combustibile. 
 
 Art.19. Se interzice amenajarea de boxe, spații de depozitare ori alte spații de lucru pe coridoare 
sau pe alte căi de evacuare. 
 
 Art.20. Căile de acces și intervenţie, precum și accesul la sursele de apă pentru stingerea 
incendiilor se menţin, indiferent de sezon, practicabile, curățe și libere de orice obstacole care ar putea 
împiedica intervenţia operativă pentru stingerea incendiilor. 
 
 Art.21. Menţinerea în stare de practicabilitate a căilor de evacuare și intervenţie este obligaţia 
conducătorului instituției. 
 
 Art.22. Căile de evacuare trebuie să permită evacuarea în siguranță a persoanelor cu dizabilități 
motorii de la nivelurile la care acestea au acces. 
 
 Art.23. Activitatea privind asigurarea căilor de acces, evacuare și de intervenţie la nivelul Primăriei 

Comunei Pesac și al SPCLEP Pesac este obligație de serviciu. 
  
 Art.24. Prezenta dispoziție a Primarului Comunei Pesac se aduce la cunoştinţa întregului personal 
din cadrul Primăriei Comunei Pesac și al SPCLEP Pesac pe bază de semnătură și intră în vigoare 

începând cu data de 01.01.2019 
 
 Art.25. Cu data prezentei își încetează aplicabilitatea orice prevederi contrare. 
 
 Art.26. Prezenta dispoziție se comunică: 

- Instituţiei Prefectului-Judeţul Timiş – Serviciul controlul legalităţii, aplicării actelor 

cu caracter reparatoriu şi contencios administrativ; 

- Viceprimarului Comunei Pesac; 

- Domnului Nedin Vasile-Petru, Șef al Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență 

Pesac; 

- Doamnei Suciu Flavia, în calitate de Cadru tehnic cu atribuții în domeniul prevenirii 

și stingerii incendiilor, reprezentant al S.C. WEST WINDOW S.R.L.; 

- Responsabilului p.s.i.  

- Salariaţilor din cadrul Primăriei Comunei Pesac și al SPCLEP Pesac; 

- La dosarul profesional al celor în cauză; 

- Prin afișaj, atenției publice. 

 

 

                     PRIMAR,                AVIZAT  

         TOMA CORNEL                                                                    Secretar Comună, 

                                                                                               DUMITRAŞ ANGELICA 
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D I S P O Z I Ţ I A 
 

privind reglementarea activităţilor care se desfăşoară cu foc deschis  

la nivelul Primăriei Comunei Pesac și al SPCLEP Pesac 

 

 

 

 

 

           Primarul Comunei Pesac, Judeţul Timiş; 

            Având în vedere următoarele: 

- prevederile Dispoziției Primarului Comunei Pesac nr.151/20.12.2018 privind încadrarea în 

funcţia contractuală de Șef S.V.S.U. în cadrul Primăriei Comunei Pesac, pe perioadă nedeterminată, a 

domnului  Nedin Vasile-Petru; 

- prevederile Dispoziţiei Primarului Comunei Pesac nr.153/20.12.2018 privind numirea unui 

inspector protecţie civilă şi cadru tehnic P.S.I. la nivelul Primăriei Comunei Pesac și al SPCLEP 

Pesac; 

- 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.5 lit.b, art.17 lit.c, art.20-23, art.26-33, art.97 – 111, art.123-139 și art.144-147 

din O.A.P. nr.163/2007 privind aprobarea Normelor generale de prevenire şi stingere a incendiilor;  

 - prevederile din Anexa la O.A.P. nr.262/2010 privind aprobarea Dispozițiilor generale de 

apărare împotriva incendiilor la spații și construcții pentru birouri; 

 În temeiul art.63 şi art.68 alin.1 ale art.115 alin.1 lit.a și ale art.115 alin.2 și alin.7 din Legea 

nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată (r1), cu modificările și completările 

ulterioare, 

 

                                              D    I    S    P    U    N    E : 
 

 

 Art.1.  (1) Începând cu data de 01.01.2019, se stabilește modul de reglementare al lucrărilor cu 

foc deschis în spaţiile Primăriei Comunei Pesac și ale SPCLEP Pesac potrivit prezentei dispoziții.  
             (2) Se stabilesc locuri (zone) cu pericol de incendiu în care este interzisă cu desăvârșire 

utilizarea focului deschis, precum și executarea lucrărilor periculoase (ex. suduri, tăieri, lipiri, topiri 
etc.) după cum urmează: birouri, spaţii pentru depozitare, puncte de colectare şi depozitare a resturilor 
menajere etc..  

              (3) În caz de necesitate sau nevoie, cauzate de avarii ale unor instalaţii, defecţiuni, 
schimbări de configuraţie ale unor amplasamente, se pot efectua lucrări cu foc deschis, respectiv suduri, 
tăieri, lipiri, topiri etc. în spațiile descries în alineatul precedent numai pe baza eliberării unui permis de 
“lucru cu foc” după ce, în prealabil, au fost luate toate măsurile de apărare împotriva incendiilor. 

              (4) În cadrul lucrărilor de instalaţii se pot efectua lucrări cu foc deschis (suduri, tăieri, 
lipiri, topiri etc.), cu respectarea normelor și prevederilor PSI. 

 

 R O M Â N I A  

PRIMĂRIA COMUNEI  PESAC 

Judeţul Timiş, 307316, Pesac, nr.360,  ap.nr.1, CIF: 23062754 

Telefon/Fax: 0256-382888;  e-mail: primariapesac@yahoo.com, www.primariapesac.ro 
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Art.2. (1) Conform art.98 alin.1 punctul c) din Anexa la O.A.P. nr.163/2007, la executarea 

lucrărilor cu foc deschis în cadrul Primăriei Comunei Pesac și al SPCLEP Pesac, responsabili pentru 

acestea sunt: 

a) Domnul Lungu Mihail, având funcția de Viceprimar al Comunei Pesac; 

b) Domnul Nedin Vasile-Petru, având funcția de Șef al Serviciului Voluntar pentru Situații de 

Urgență Pesac și cu atribuții delegate în domeniul protecției civile la nivelul Primăriei Comunei 

Pesac și al SPCLEP Pesac. 

         (2) Îndeplinirea condițiilor de siguranță prevăzute în „Permisul de lucru cu foc” vor fi 

verificate de persoanele responsabile menționate în alineatul precedent, care vor asigura totodată și 

aducerea la cunoștința conținutului acestuia celor care efectuează lucrarea. 

         (3) În cazul lucrărilor cu foc deschis care se execută în instalaţii şi în alte zone cu risc 

ridicat de incendiu sau de explozie, persoana cu atribuţii de conducere va dispune luarea şi altor măsuri 

de protecţie specifice. 

 

Art.3. (1) Conform art.98 alin.1 punctul d) din O.A.P. nr.163/2007, lucrările cu foc deschis se 

vor executa numai după emiterea „Permisului de lucru cu foc deschis”. 
             (2) Procedura de emitere, semnarea, aducerea la cunoştinţă şi păstrarea permisului de 
lucru cu foc presupune următoarele: 

- întocmirea permisului de lucru cu foc în două exemplare, dintre care unul se înmânează 
şefului formaţiei de lucru sau persoanei care execută operaţiunile cu foc deschis, iar celălalt 
rămâne la emitent; 

- utilizarea formularului „Permis de lucru cu foc” aprobat prin O.A.P. nr.163/2007 (care se 
anexează prezentei dispoziții și care reprezintă Anexa nr.1 la prezenta dispoziție); 

- permisul de lucru cu foc are valabilitatea de o singură zi, chiar dacă focul deschis se folosește în 

executarea aceleiași lucrări pe o perioadă mai mare de timp; la terminarea lucrului, permisul de 
lucru cu foc se predă de către executant emitentului; 

- înregistrarea permisului de lucru cu foc înainte de începerea efectivă a lucrării cu foc 
deschis.  

 
Art.4. (1) Şeful sectorului de activitate, depozit, instalaţie – în care se execută operaţiuni cu foc 

deschis – are obligaţia, înainte de începerea lucrării, să asigure și să prelucreze cu executantul lucrării 
de lucru cu foc următoarele instrucţiuni specifice de PSI la astfel de lucrări: 

 pregătirea locului, numai după ce s-au luat, după caz, măsuri pentru evacuarea persoanelor, 
îndepărtarea sau protejarea materialelor combustibile, golirea, spălarea, blindarea traseelor 
de conducte sau a utilajelor; aerisirea sau ventilarea spaţiilor, dotarea locurilor de muncă cu 
mijloace de primă intervenţie în caz de incendiu; 

 instruirea personalului. 
            (2) Lucrările cu foc deschis se vor executa numai după asigurarea măsurilor de P.S.I. 

specifice locului în care se efectuează lucrarea, sub supravegherea nemijlocită a șefului locului de 

muncă.  

            (3) Echipamentul şi aparatele utilizate pentru executarea lucrărilor cu foc deschis trebuie 

să fie în bună stare de funcţionare. De îndeplinirea acestei cerinţe răspunde executantul lucrării. 

            (4) Toate echipamentele şi aparatele de sudură se întreţin şi se verifică în conformitate 

cu instrucţiunile furnizorului. Proprietarul acestora trebuie să facă dovada efectuării întreţinerii şi 

verificării lor la termen. 

 

Art.5. (1) Pregătirea locului unde urmează să se execute operaţia de sudare sau tăiere cu 

flacără oxiacetilenică presupune: 
 înconjurarea acestuia cu panouri necombustibile cu înaălţimea de minim 2 m şi bine ancorate 

de podea; 
 protecţia pardoselii din material combustibil cu un strat de nisip de 2 cm grosime, cu tablă 

sau plăci din materiale necombustibile; 
 îndepărtarea materialelor şi substanţelor combustibile transportabile la o distanţă ce cel puţin 

10 m de locul sudării sau tăierii; 
 curăţarea pieselor vopsite pe o porţiune de cel puţin 100 mm de o parte şi de alta în jurul 
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punctului de lucru; 
 umezirea cu apă sau protejarea cu panouri necombustibile a materialelor şi elementelor de 

construcţie combustibile fixe pentru a fi ferite de contact cu scântei sau brocuri de sudură 
etc.; 

 înlăturarea posibilităţilor ca sursele de foc să intre în contact cu materialele care se află în 
încăperile adiacente sau la cota inferioară, prin acoperirea sau obturarea golurilor ori 
orificiilor din pardoseală şi pereţi cu plăci sau dopuri necombustibile; 

 amplasarea la distanţe de siguranţă a generatorului de acetilenă transportabil şi a buteliei de 
oxigen, astfel: cel puţin 10 m între acestea şi locul de sudură sau orice sursă de foc deschis şi 
respectiv 5 m între ele; 

 dotarea cu mijloace de primă intervenţie; 
 asigurarea prezenţei persoanei desemnate să supravegheze lucrările cu foc deschis. 

                        (2) Generatoarele de acetilenă transportabile se instalează, de regulă în aer liber, în afara 
încăperii unde se sudează şi ferite de razele solare sau de sursele de foc deschis. 
                        (3) În mod excepţional, se admite instalarea unui singur generator de acetilenă 
transportabil numai în încăperi în care se execută lucrări de reparaţii, montaj sau întreţinere cu caracter 
temporar, cu respectarea următoarelor condiţii: 

 debitul maxim de acetilenă să nu depăşească 3,2 m
3
/h; 

 generatorul să fie verificat şi să posede marca de timbru; 

 încărcătura de carbid să nu fie mai mare de 4 kg; 

 încăperea să aibă un volum minim de 350 m 
3
 şi să fie bine ventilată; 

 să existe posibilitatea asigurării distanţelor de siguranţelor; 

 să se realizeze pe toată durata amplasării generatorului în încăpere, oprirea funcţionării 

eventualelor utilaje care lucrează cu flacără sau produc scântei. 
            (4) Lucrările de sudare la instalaţii, rezervoare, recipiente şi conducte prin care s-au 

vehiculat şi în care s-au depozitat substanţe combustibile sau vapori inflamabili, se vor executa numai 
după golirea, aerisirea, spălarea, umplerea cu apă sau gaz inert, izolarea acestora prin flanşe oarbe de 
restul instalaţiilor şi după efectuarea analizelor de laborator. 

            (5) Piesele, instalaţiile şi materialele la care se vor executa operaţiuni de sudare sau 
tăiere se vor curăţa în prealabil de materiale combustibile, cum sunt uleiurile, textilele, etc. 

            (6) În spațiile cu risc ridicat de incendiu sau cu pericol de explozie, lucrările cu foc 

deschis se vor efectua numai după îndepărtarea materialelor inflamabile și verificarea cu aparatură 

adecvată a concentrației de vapori inflamabili, precum și a posibilităților de apariție accidentală a 

acestora în zona de lucru cu foc deschis. 

            (7) Locurile în care se execută lucrări cu foc deschis vor fi dotate cu mijloace inițiale de 

stingere a incendiilor, supravegherea efectuându-se cu personal instruit pentru o intervenție operativă, 

iar în cazul în care lucrările cu foc deschis se efectuează în spații cu risc mare de incendiu sau cu 

pericol de explozie, supravegherea va fi efectuată de serviciul de pompieri civili sau de echipaje ale 

pompierilor militari, cu care se vor încheia contracte de prestări servicii potrivit reglementarilor legale. 

 

 Art.6.  În timpul executării trebuie să se asigure: 
 supravegherea permanentă şi cu atenţie a flăcării, a dispersiei şi a traiectoriilor scânteilor 

sau particulelor de materiale incandescente şi a intensităţii fluxului de căldură; 
 strângerea şi depozitarea resturilor de electrozi în vase speciale cu nisip sau apă; 
 închiderea robinetelor buteliei de oxigen şi a generatorului de acetilenă, dacă durata 

întreruperii este de 10 minute; 
 interzicerea agăţării arzătoarelor (chiar stinse) de buteliile de oxigen sau de generatorul 

de acetilenă; 

 neefectuarea de deplasări cu arzătoarele aprinse în afara zonei de lucru sau urcări pe 

schele, scări 

 evacuarea carbidului din generator în cazul întreruperii lucrului pe o perioadă mai 

îndelungată. 

 

Art.7. După terminarea lucrării, trebuie să se asigure următoarele: 

 verificarea minuţioasă a locului unde s-a executat lucrarea, precum şi a spaţiilor 
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adiacente şi a celor situate la cotele inferioare sau superioare, pentru a constata dacă nu 

s-au creat focare de incendiu; 

 descoperirea tuturor zonelor protejate, verificându-se dacă starea lor este intactă şi luarea 

de măsuri în consecinţă; 

 verificarea la anumite intervale, pe parcursul mai multor ore şi în timpul nopţii a situaţiei 

existente la locul unde s-a efectuat lucrarea şi în imediata apropiere; 

 depozitarea în condiţii de siguranţă a echipamentelor şi materialelor folosite; 

 reamplasarea pe poziţii iniţiale a elementelor şi materialelor combustibile la cel puţin 6 

ore de la terminarea lucrărilor; 

 colectarea şlamului de carbid în containere destinate acestui scop şi depozitarea acestora 

într- un loc special amenajat. 

 

Art.8. Locurile în care se execută lucrări cu foc deschis se vor efectua cu respectarea art.97-105 

din O.A.P. nr.163/2007. 

 

 Art.9. Instrucțiunile din această dispoziție vor fi respectate de executantul lucrării care va avea 

asupra lui „Permisul de lucru cu foc” pe timpul executării lucrării cu focul. 

 

 Art.10. Prezenta dispoziție se aduce la cunoştinţa întregului personal din cadrul Primăriei 

Comunei Pesac și al SPCLEP Pesac pe bază de semnătură și intră în vigoare începând cu data de 

01.01.2019. 

 

 Art.11. Cu data prezentei își încetează aplicabilitatea orice prevederi contrare. 

 

 Art.12. Prezenta dispoziție se comunică: 

- Instituţiei Prefectului-Judeţul Timiş – Serviciul controlul legalităţii, aplicării actelor 

cu caracter reparatoriu şi contencios administrativ; 

- Viceprimarului Comunei Pesac; 

- Domnului Nedin Vasile-Petru, Șef al Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență 

Pesac; 

- Doamnei Suciu Flavia, în calitate de Cadru tehnic cu atribuții în domeniul prevenirii 

și stingerii incendiilor, reprezentant al S.C. WEST WINDOW S.R.L.; 

- Responsabilului p.s.i.  

- Salariaţilor din cadrul Primăriei Comunei Pesac și al SPCLEP Pesac; 

- La dosarul profesional al celor în cauză; 

- Prin afișaj, atenției publice. 

 

 

                    PRIMAR,                AVIZAT  

         TOMA CORNEL                                                                    Secretar Comună, 

                                                                                               DUMITRAŞ ANGELICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 158 din 20.12.2018 



ANEXA NR.1 

         La Dispoziția nr.158/20.12.2018 

 
 

Unitatea ........................................  

 

 

PERMIS DE LUCRU CU FOC 
Nr. ..................... din .................................... 

 

 

Se eliberează prezentul Permis de lucru cu foc dlui .................................................., ajutat de dl 

....................................................., care urmează să execute ......................................................, folosind 

..................................................... la (în) ............………………......... . Lucrările încep la data de .............., 

ora .........., şi se încheie la data de ..............., ora ...................... .  

Premergător, pe timpul şi la terminarea lucrărilor cu foc se vor lua următoarele măsuri: 

1. Îndepărtarea sau protejarea materialelor combustibile, instalaţiilor, utilajelor, aparatelor, conductelor şi 

a recipientelor din zona de executare a lucrărilor şi din apropierea acesteia, pe o rază de .................... 

metri, astfel: ............................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

2. Golirea, izolarea, spălarea, aerisirea conductelor, utilajelor sau instalaţiilor, prin .................................. 

..................................................................................................................................................................  

3. Ventilarea spaţiilor în care se execută lucrările se realizează ................................................................. 

...................................................................................................................................................................  

4. Verificarea zonei de lucru şi a vecinătăţilor acesteia, înlăturarea surselor de aprindere şi a condiţiilor 

care favorizează producerea incendiilor şi a exploziilor, protejarea antifoc a materialelor din zonă.  

Începerea lucrărilor cu foc s-a făcut în baza buletinului de analiză nr. ................................... din 

................................, eliberat de ............................................ (acolo unde este cazul).  

5. Respectarea normelor de prevenire şi stingere a incendiilor, specifice tehnologiei de lucru 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

6. Asigurarea în zona de lucru a mijloacelor de stingere a incendiilor ....................................................... 

…………………………………………………………………………………………………..........…….… 

.................................................................................................................................................................. 

7. Anunţarea şefului sectorului în care se execută lucrarea despre începerea, întreruperea şi încheierea 

acesteia.  

8. Controlul măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor se asigură de către dl .................................... 

.................................................................................................................................................................. 

9. Supravegherea lucrărilor cu foc se asigură de către dl ........................................................................... 

.................................................................................................................................................................. 

10. Incendiul sau orice alt incident se va anunţa la .............................. prin .............................................  

11. Alte măsuri p.s.i. specifice .................................................................................................................. 

……………………………………………………………………………………………………..........….… 

..................................................................................................................................................................  

12. Personalul de execuţie, control şi supraveghere a fost instruit asupra măsurilor p.s.i. 

 

 

 

Responsabili                                Numele şi prenumele                                   Semnătura 

Emitentul    ……………………………………………………………… 

Şeful sectorului în care  ……………………………………………………………… 

se execută lucrările  

Executanţii lucrărilor cu foc  ………………………………………………………………    

Cadru tehnic psi             ………………………………………………………………  

    ………………………………………………………………  

    ……………………………………………………………… 
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D I S P O Z I Ţ I A 
 

privind exploatarea instalaţiilor electrice la nivelul Primăriei Comunei Pesac și al SPCLEP Pesac 
 

 

 

 

           Primarul Comunei Pesac, Judeţul Timiş; 

            Având în vedere următoarele: 

- prevederile Dispoziției Primarului Comunei Pesac nr.151/20.12.2018 privind încadrarea în 

funcţia contractuală de Șef S.V.S.U. în cadrul Primăriei Comunei Pesac, pe perioadă nedeterminată, a 

domnului  Nedin Vasile-Petru; 

- prevederile Dispoziţiei Primarului Comunei Pesac nr.153/20.12.2018 privind numirea unui 

inspector protecţie civilă şi cadru tehnic P.S.I. la nivelul Primăriei Comunei Pesac și al SPCLEP 

Pesac; 

- 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.5 lit.b, art.17 lit.c, art.20-23, art.26-33, art.97-111, art.123-139 și art.144-147 

din O.A.P. nr.163/2007 privind aprobarea Normelor generale de prevenire şi stingere a incendiilor;  

 - prevederile din Anexa la O.A.P. nr.262/2010 privind aprobarea Dispozițiilor generale de 

apărare împotriva incendiilor la spații și construcții pentru birouri; 

 În temeiul art.63 şi art.68 alin.1 ale art.115 alin.1 lit.a și ale art.115 alin.2 și alin.7 din Legea 

nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată (r1), cu modificările și completările 

ulterioare, 

 

                                              D    I    S    P    U    N    E : 
 

 

 Art.1. Începând cu data de 01.01.2019, se aprobă Instrucţiunile de apărare împotriva 

incendiilor pentru înlăturarea unor cauze de incendiu generate de instalaţiile electrice: 

1. Instalaţiile de iluminat şi forţă vor fi întreţinute şi exploatate în conformitate cu prevederile actelor 

normative în vigoare. 

2. La utilajele specifice activităţii, tabloul de distribuţie a energiei electrice, precum şi racordurile 

acestuia, se va menţine permanent gradul de protecţie adecvat în funcţie de activitatea desfăşurată. 

3. Executarea şi întreţinerea instalaţiei electrice se va efectua de către persoane autorizate în acest 

sens. 

4. Se interzice: 

a) folosirea în stare defectă sau cu improvizaţii atât a instalaţiilor electrice, cât şi a 

consumatorilor; 

b) încărcarea instalaţiilor peste sarcina admisă, precum şi utilizarea componentelor în stare 

defectă sau incompletă; 

c) suspendarea corpurilor de iluminat direct de conductoarele de alimentare; 

d) folosirea de echipamente care nu corespund mediului; 

 R O M Â N I A  

PRIMĂRIA COMUNEI  PESAC 

Judeţul Timiş, 307316, Pesac, nr.360,  ap.nr.1, CIF: 23062754 

Telefon/Fax: 0256-382888;  e-mail: primariapesac@yahoo.com, www.primariapesac.ro 

 

 

 



2 

e) introducerea de obiecte şi materiale în tabloul electric; 

f) executarea de lucrări cu personal neautorizat pentru instalaţii electrice; 

g) folosirea de protecţii confecţionate din materiale combustibile, la corpurile de iluminat 

cu incandescenţă; 

h) utilizarea aparatelor de încălzit în stare defectă, amplasate necorespunzător, neadecvate 

mediului sau nesupravegheate; 

i) folosirea de echipamente, aparatură, fără cunoşterea caracteristicilor şi parametrilor de 

lucru; 

j) suspendarea de instalaţiile electrice a diverselor materiale, precum şi blocarea acestora; 

k) lăsarea capetelor de conductori electrici neizolate, în cazul demontării parţiale a 

instalaţiei; 

l) utilizarea conductorilor, cablurilor care sub sarcină se încălzesc peste temperatura 

admisă; în acest sens se va urmări temperatura învelişului de protecţie al conductorilor şi 

cablurilor electrice utilizarea aparatelor, echipamentelor, aparaturii electrocasnice electrice, 

care nu au asigurate protecţiile, izolările sau separările necesare, legarea la pământ, legarea la 

nul. 

5. Echipamentele si aparatele electrice vor fi marcate cu plăcuţe din care să rezulte caracteristicile 

principale. 

6. In conformitate cu reglementările în vigoare se vor elabora grafice de revizii şi reparaţii şi se va 

verifica transpunerea în practică a acestora. 

 

Art.2. La exploatarea instalaţiilor electrice se interzic: 

a) înlocuirea siguranţelor, releelor de protecţie şi a întrerupătoarelor automate cu altele necalibrate; 

b) racordarea unor consumatori care depăşesc puterea nominală a circuitelor; 

c) supraîncărcarea instalaţiei electrice, respectiv a conductoarelor, cablurilor, întrerupătoarelor, 

comutatoarelor, prizelor şi transformatoarelor; 

d) lăsarea neizolată a capetelor conductoarelor electrice, în cazul demontării parţiale a unei 

instalaţii; 

e) folosirea legăturilor provizorii prin introducerea conductoarelor electrice, tară ştecher, direct în 

prize; 

f) utilizarea prizelor fără prevederea dispozitivului de protecţie diferenţială şi de limitare a puterii, 

amplasate la distanţă mai mică de 1,00 m de materiale combustibile ori în incinta depozitelor şi a 

magaziilor cu materiale combustibile; 

g) utilizarea receptorilor de energie electrică de tipul radiatoarelor, reşourilor, aparatelor 

electrocasnice, aerotermelor etc. improvizaţi şi fără asigurarea măsurilor de izolare faţă de materialele şi 

elementele combustibile din spaţiul sau din încăperea respectivă; 

h) utilizarea lămpilor mobile ori portative, alimentate prin cordoane improvizate şi/sau uzate; 

i) folosirea la corpurile de iluminat a filtrelor de lumină ori a abajururilor improvizate, din carton, 

hârtie sau din alte materiale combustibile; 

j) aşezarea pe motoarele electrice a unor materiale combustibile precum cârpe, hârtii, folii de mase 

plastice sau altele similare; 

k) folosirea în stare defectă, uzată şi/sau cu improvizaţii a instalaţiei electrice şi/sau a receptorilor 

electrici; 

l) suspendarea corpurilor de iluminat direct de conductoarele de alimentare, dacă aceasta nu este 

prevăzută din fabricaţie; 

m) introducerea în interiorul panourilor, nişelor, tablourilor, canalelor sau al tunelelor electrice a 

obiectelor de orice fel; 

n) depozitarea de obiecte şi/sau de materiale combustibile în posturile de transformare şi/sau în 

încăperile tablourilor generale de distribuţie electrică; 

o) depozitarea sau păstrarea materialelor combustibile în apropierea posturilor de transformare 

şi/sau în încăperile tablourilor generale de distribuţie, precum şi blocarea accesului la aceste încăperi cu 
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astfel de materiale; 

p) efectuarea lucrărilor de întreţinere, revizii şi reparaţii de către personal necalificat şi neautorizat. 

 

 Art.3. Prezenta dispoziție se aduce la cunoştinţa întregului personal din cadrul Primăriei 

Comunei Pesac și al SPCLEP Pesac pe bază de semnătură și intră în vigoare începând cu data de 

01.01.2019. 

 

 Art.4. Cu data prezentei își încetează aplicabilitatea orice prevederi contrare. 

 

 Art.5. Prezenta dispoziție se comunică: 

- Instituţiei Prefectului-Judeţul Timiş – Serviciul controlul legalității, aplicării actelor 

cu caracter reparatoriu și contencios administrativ; 

- Viceprimarului Comunei Pesac; 

- I.S.U. „BANAT” al Județului Timiș; 

- Domnului Nedin Vasile-Petru, Șef S.V.S.U. Pesac; 

- Doamnei Suciu Flavia, în calitate de Cadru tehnic cu atribuții în domeniul prevenirii 

și stingerii incendiilor, reprezentant al S.C. WEST WINDOW S.R.L.; 

- Responsabilului p.s.i.; 

- Personalului din cadrul Primăriei Comunei Pesac și al SPCLEP Pesac; 

- La dosarul profesional al celor în cauză. 

- Prin afișaj, atenției publice. 

 

 

                    PRIMAR,                AVIZAT  

         TOMA CORNEL                                                                    Secretar Comună, 

                                                                                               DUMITRAŞ ANGELICA 
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D I S P O Z I Ţ I A 
 

privind reglementarea fumatului la nivelul Primăriei Comunei Pesac și al SPCLEP Pesac 

               

 

 

                   

 Primarul Comunei Pesac, Judeţul Timiş; 

            Având în vedere următoarele: 

- prevederile Dispoziției Primarului Comunei Pesac nr.151/20.12.2018 privind încadrarea în 

funcţia contractuală de Șef S.V.S.U. în cadrul Primăriei Comunei Pesac, pe perioadă nedeterminată, a 

domnului  Nedin Vasile-Petru; 

- prevederile Dispoziţiei Primarului Comunei Pesac nr.153/20.12.2018 privind numirea unui 

inspector protecţie civilă şi cadru tehnic P.S.I. la nivelul Primăriei Comunei Pesac și al SPCLEP 

Pesac; 

- prevederile art.1-2, art.6-9, art.12, art.14, art.19 lit.a și art.20-22 din Legea nr.307/2006 

privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.17 lit.c, ale art.20-23 lit.c, ale art.26-33, art.97-104, art.107-111, art.123-139 şi 

art.144-147 din Ordinul Administrație Publică nr.163/2007 privind aprobarea Normelor generale de 

apărare împotriva incendiilor; 

- prevederile art.29 din Ordinul Administrație Publică nr.262/2010 privind apărarea împotriva 

incendiilor la spaţii şi construcţii pentru birouri; 

 În temeiul art.63 şi art.68 alin.1 ale art.115 alin.1 lit.a și ale art.115 alin.2 și alin.7 din Legea 

nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată (r1), cu modificările și completările 

ulterioare, 

 

                                              D    I    S    P    U    N    E : 
 

 

 Art.1. (1) Începând cu data de 01.01.2019, se interzice fumatul în cadrul Primăriei Comunei 

Pesac și al SPCLEP Pesac, precum în toate locurile în care nu se admite focul deschis. În aceste 

locuri, se vor instala anunțuri/indicatoare cu inscripţia „FUMATUL INTERZIS”, conform modelului 

prevăzut în Anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta dispoziție. 

                        (2) În cadrul Primăriei Comunei Pesac și SPCLEP Pesac se vor respecta regulile 

privind fumatul, iar responsabili de acestea sunt : 

a) Domnul Lungu Mihail, având funcția de Viceprimar al Comunei Pesac; 

b) Domnul Nedin Vasile-Petru, Șef al Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență 

Pesac, având atribuții delegate în domeniul protecției civile la nivelul Primăriei Comunei 

Pesac și al SPCLEP Pesac. 

(3) Locurile în care este permis fumatul sunt stabilite potrivit Anexei nr.2, care face 

parte integrantă din prezenta dispoziție.  
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(4) Fumatul este permis: În locurile special amenajate în curtea interioară a instituției 

se vor instala anunțuri/indicatoare cu inscripţia „LOC PENTRU FUMAT”, dotat cu scrumieră, vase 

cu apă, nisip sau pământ pentru stingerea resturilor aprinse de chibrituri sau ţigări. Scrumierele şi 

vasele de la locurile de fumat amenajate se vor amplasa astfel încât să nu fie posibilă aprinderea 

materialelor combustibile din apropiere (perdele, deşeuri de textile,hârtie, carton, etc.), astfel încât 

după efectuarea fumatului să se asigure stingerea resturilor de ţigară. 

a) Locul de fumat este amplasat la intrarea/ieșirea în clădirea primăriei, precum și în curtea 

interioară. 

b) Salariaţii care nu respectă regulile stabilite pentru fumat, vor suporta consecinţele 

prevăzute de legislaţia în vigoare. 

c) În locurile în care este admis fumatul, se interzice golirea ţigărilor şi mucurilor de ţigări 

în coşurile cu hârtii. 

d) La încheierea programului de lucru, membrii comisiei pentru situații de urgență vor 

verifica spaţiile pe care le au în responsabilitate pentru depistarea şi înlăturarea 

eventualelor cauze de incendiu. 

e) Angajații Primăriei Comunei Pesac și ai SPCLEP Pesac se vor asigura zilnic de 

excluderea oricărei posibilități de provocare a eventualelor incendii. 

f) Angajații Primăriei Comunei Pesac și ai SPCLEP Pesac vor părăsi incinta unității și a 

punctelor de lucru în eventualitatea intenţiei de a fuma. 

g) La terminarea programului se va scoate de sub tensiune orice aparat electric. 

h) În perioada anotimpului rece, se interzice folosirea aparatelor sau dispozitivelor de 

încălzit cu flacără deschisă în interiorul instituției. 

i) Membrii comisiei pentru situații de urgență vor verifica periodic punctele de lucru, 

pentru depistarea şi înlăturarea eventualelor cauze de incendiu. 

(5) În toată incinta Primăriei Comunei Pesac și a SPCLEP Pesac fumatul este interzis. 

            (6) Locurile pentru fumat stabilite în exteriorul clădirilor vor fi amplasate la o distanţă 

mai mare de 40 m faţă de locurile în care există pericol de explozie (gaze şi lichide combustibile, 

explozivi, vapori inflamabili, etc.), 10 m faţă de locurile în care există materiale solide combustibile 

(lemn, textile, hârtie, carton asfaltat, bitum) şi 50 m faţă de culturile de cereale păioase în perioada 

coacerii şi recoltării sau de zonele împădurite. 

            (7) Se interzice depunerea în scrumierele a altor deşeuri de materiale combustibile 

(hârtie, carton, textile, etc.). 

            (8) Golirea scrumierelor şi a vaselor cu resturi de ţigări în coşurile de hârtie sau în alte 

locuri în care există materiale combustibile este interzisă. De asemenea, se interzice aruncarea la 

întâmplare a resturilor de ţigări sau chibrituri aprinse. 

            (9) La locul de fumat se vor afişa instrucţiuni cuprinzând măsuri de prevenire a 

incendiilor și reguli de comportare în caz de incendiu și se vor amplasa mijloace tehnice de apărare 

împotriva incendiilor. 

 

 Art.2. Responsabilul p.s.i. (persoana cu atribuţii privind punerea în aplicare, controlul şi 

supravegherea măsurilor de apărare împotriva incendiilor) din cadrul Primăriei Comunei Pesac și al 

SPCLEP Pesac va răspunde de supravegherea respectării normelor privind fumatul. 

 

 Art.3. Personalul angajat va supraveghea ca persoanele din exteriorul instituţiilor să respecte 

normele privind fumatul. 

 

Art.4. Prezenta dispoziție a Primarului Comunei Pesac se aduce la cunoştinţa întregului 

personal din cadrul Primăriei Comunei Pesac și al SPCLEP Pesac pe bază de semnătură și intră în 

vigoare începând cu data de 01.01.2019. 

 

Art.5. Cu data prezentei își încetează aplicabilitatea orice prevederi contrare. 
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 Art.6.  Prezenta dispoziție se comunică: 

- Instituţiei Prefectului-Judeţul Timiş – Serviciul controlul legalităţii, aplicării actelor 

cu caracter reparatoriu şi contencios administrativ; 

- Viceprimarului Comunei Pesac; 

- Domnului Nedin Vasile-Petru, Șef al Serviciului Voluntar pentru Situații de 

Urgență Pesac; 

- Doamnei Suciu Flavia, în calitate de Cadru tehnic cu atribuții în domeniul 

prevenirii și stingerii incendiilor, reprezentant al S.C. WEST WINDOW S.R.L.; 

- Responsabilului p.s.i.  

- Salariaţilor din cadrul Primăriei Comunei Pesac și al SPCLEP Pesac; 

- La dosarul profesional al celor în cauză 

- Prin afișaj, atenției publice. 
 

 

 

 

        PRIMAR,                                                                                   AVIZAT   

       TOMA CORNEL                                                  Secretar Comună,   

                                          DUMITRAŞ ANGELICA 
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          ANEXA Nr. 1 
        La Dispoziţia nr.160 /20.12.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOCURILE ŞI ZONELE ÎN CARE FUMATUL ESTE INTERZIS 

 

 

 

 

- Locurile cu pericol de incendiu sau de explozie, pe lîngă spaţiile publice închise, în care este interzis 

fumatul sau, după caz, accesul cu ţigări, chibrituri sau brichete, respectiv este interzis fumatul în: 

  - birouri; 

  - arhivă; 

  - casierie; 

  - magazii; 

  - podurile clădirilor; 

  - biblioteci; 

  - sala căminului cultural. 

 

- Locurile şi zonele în care este interzis fumatul se marchează conform legii cu indicatorul:  

 

 

"FUMATUL INTERZIS"; 
 

 

“LOCURILE ÎN CARE ESTE INTERZIS FUMATUL, CELE 

STABILITE CA FIIND PUNCTE VITAL VULNERABILE, etc. ”  
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                  ANEXA Nr. 2 
        La Dispoziţia nr.160 /20.12.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOCURILE ŞI ZONELE ÎN CARE ESTE PERMIS FUMATUL 

 

 

 

 

 

- Locurile în care este permis fumatul se marchează cu indicatorul "LOC PENTRU FUMAT" 

şi vor fi exterioare clădirilor (intrarea/ieșirea Primăriei Comunei Pesac /SPCLEP Pesac, curtea 

interioară a instituţiei). 

 

- Locurile stabilite pentru fumat se prevăd cu scrumiere sau vase cu apă, nisip sau pământ.  
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D I S P O Z I Ţ I A 
 

privind reglementarea lucrărilor premergătoare în timpul sezonului rece şi în perioadele caniculare 

şi secetoase la nivelul Primăriei Comunei Pesac și al SPCLEP Pesac 

                                     

 

 

 Primarul Comunei Pesac, Judeţul Timiş; 

            Având în vedere următoarele prevederi legale: 

- prevederile Dispoziției Primarului Comunei Pesac nr.151/20.12.2018 privind încadrarea în 

funcţia contractuală de Șef S.V.S.U. în cadrul Primăriei Comunei Pesac, pe perioadă nedeterminată, a 

domnului  Nedin Vasile-Petru; 

- prevederile Dispoziţiei Primarului Comunei Pesac nr.153/20.12.2018 privind numirea unui 

inspector protecţie civilă şi cadru tehnic P.S.I. la nivelul Primăriei Comunei Pesac și al SPCLEP 

Pesac; 

- prevederile art.17 lit.j, ale art.20-23 lit.c, ale art.26-33, art.95-104, art.107-111, art.123-139 şi 

art.144-147 din Ordinul Administrație Publică nr.163/2007 privind aprobarea Normelor generale de 

apărare împotriva incendiilor; 

- prevederile art.1-2, art.6-9, art.12, art.14, art.19 lit.a și art.20-22 din Legea nr.307/2006 

privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.56 din Ordinul Administrație Publică nr.262/2010 privind apărarea împotriva 

incendiilor la spaţii şi construcţii pentru birouri; 
În temeiul art.63 şi art.68 alin.1 ale art.115 alin.1 lit.a și ale art.115 alin.2 și alin.7 din Legea 

nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată (r1), cu modificările și completările 

ulterioare, 
 

                                              D    I    S    P    U    N    E : 
 

Art.1. Începând cu data de 01.01.2019, pentru efectuarea de lucrări premergătoare în timpul 

sezonului rece şi în perioadele caniculare şi secetoase, se vor lua următoarele măsuri speciale care să 

contracareze efectele negative ale acestora (în sfera P.S.I.): 

 

A) Premergător perioadelor caniculare şi secetoase: 
l) În condiţiile caracteristice temperaturilor atmosferice ridicate şi a lipsei de precipitaţii, se  

nominalizează următoarele sectoare de activitate în care creşte riscul de incendiu: 

- bazele de recepţii; 

- instalaţiile de gaz; 

- instalaţiile de încălzire. 

2) Se restricţionează utilizarea focului deschis pe tot teritoriul Primăriei Comunei Pesac și al 

SPCLEP Pesac prin oprirea acestor lucrări între orele 14,00 şi 18,00. 

3) Efectuarea, în anumite intervale din timpul zilei, a unor lucrări în exteriorul clădirilor, care 

creează condiţii favorizante pentru producerea de incendii (vopsiri, lăcuiri, lucrări de instalaţii etc.), 

va fi restricţionată. 

4) Se va asigura protejarea faţă de efectul direct al razelor solare a tuturor |recipientelor, 

buteliilor (cu accent pe cele care conţin hidrogen) şi a rezervoarelor care conţin vapori inflamabili sau 

gaze lichefiate sub presiune astfel: 
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• Răciri sau perdele de protecţie cu apă rece la intervale de maxim 2 ore (timp de 

minim 10 minute ) în cazul temperaturilor atmosferice  ce depăşesc 40°C. 

• Depozitarea recipientelor - butelii la umbră (sub copertine, şoproane etc.). 

5) Se vor îndepărta şi colecta obiectele optice (inclusiv cioburile de sticlă) care pot acţiona în 

anumite condiţii drept concentratori de raze solare. 

6) Se va verifica zilnic de către responsabilul p.s.i. situaţia rezervelor de apă de incendiu 

şi starea legăturilor telefonice cu Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă (cu care există 

convenţie de intervenţie în caz de incendiu). 

 7) Persoana responsabilă de această activitate este Nedin Vasile-Petru, Șef al S.V.S.U. Pesac. 

 

B) Premergător sezonului rece şi în timpul sezonului rece: 
            1) Se  numeşte domnul Nedin Vasile-Petru ca  persoană  responsabilă  pe  timpul sezonului 

rece cu protejarea sistemelor de încălzire. Această persoană va lua măsurile necesare de golire a 

instalaţiilor de apă în cazul opririi funcţionării sistemelor de recirculare a apei. 

 2) Înainte de începerea sezonului rece, se vor controla şi se vor înlătura defecţiunile constatate 

ale instalaţiilor de încălzire, precum şi dispozitivele de încălzire acţionate electric (reşouri, calorifere 

cu ulei, etc.). 

 3) Se vor verifica și asigura uneltele pentru deszăpezirea căilor de evacuare şi intervenţie din 

cadrul Primăriei Comunei Pesac și al SPCLEP Pesac. 

4) Se interzice utilizarea focului deschis pentru pornirea unor autovehicule parcate pe teritoriul 

aferent Primăriei Comunei Pesac și al SPCLEP Pesac.  

5) Se interzice utilizarea focului deschis (sub orice formă) pentru dezgheţul unor conducte 

ale diverselor instalaţii. 

6) În cazul unor căderi masive de zăpadă, se vor asigura eliberarea căilor de acces în 

spaţiile de siguranţă astfel încît să se permită accesul maşinilor de luptă ale pompierilor în orice punct 

al Primăriei Comunei Pesac şi al SPCLEP Pesac, precum și la gurile de alimentare cu apă de 

incendiu. 

 7) Pe timpul sezonului cu temperaturi foarte scăzute (de la - 5°C în jos) se vor lua măsuri de 

protejare la îngheţ a mijloacelor iniţiale de combatere a incendiilor (stingătoare portabile de incendiu 

cu spumă chimică sau apă pulverizată) şi a gurilor hidranţilor exteriori de incendiu. 

 8) Persoana responsabilă de această activitate este Nedin Vasile-Petru, Șef al S.V.S.U. Pesac. 

 Art.2. Prezenta dispoziție a Primarului Comunei Pesac se aduce la cunoştinţa întregului 

personal din cadrul Primăriei Comunei Pesac și al SPCLEP Pesac pe bază de semnătură și intră în 

vigoare începând cu data de 01.01.2019. 

 Art.3. Cu data prezentei își încetează aplicabilitatea orice prevederi contrare. 

 Art.4.  Prezenta dispoziţie se comunică: 

- Instituţiei Prefectului-Judeţul Timiş – Serviciul controlul legalităţii, aplicării actelor 

cu caracter reparatoriu şi contencios administrativ; 

- Viceprimarului Comunei Pesac; 

- Domnului Nedin Vasile-Petru, Șef S.V.S.U. Pesac; 

- Doamnei Suciu Flavia, în calitate de Cadru tehnic cu atribuții în domeniul 

prevenirii și stingerii incendiilor, reprezentant al S.C. WEST WINDOW S.R.L.; 

- Responsabilului p.s.i.  

- Salariaţilor din cadrul Primăriei Comunei Pesac și al SPCLEP Pesac; 

- La dosarul profesional al celor în cauză; 

- Prin afișaj, atenției publice. 

 

                      PRIMAR,              AVIZAT  

            TOMA CORNEL                                                              Secretar Comună,  

                                                                                                   DUMITRAŞ ANGELICA  
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D I S P O Z I Ţ I A 
 

privind reglementarea activității de apărare împotriva incendiilor din spațiile de depozitare 

la nivelul Primăriei Comunei Pesac și al SPCLEP Pesac 
 

 

 

           Primarul Comunei Pesac, Judeţul Timiş; 

            Având în vedere următoarele: 

- prevederile Dispoziției Primarului Comunei Pesac nr.151/20.12.2018 privind încadrarea în 

funcţia contractuală de Șef S.V.S.U. în cadrul Primăriei Comunei Pesac, pe perioadă nedeterminată, a 

domnului  Nedin Vasile-Petru; 

- prevederile Dispoziţiei Primarului Comunei Pesac nr.153/20.12.2018 privind numirea unui 

inspector protecţie civilă şi cadru tehnic P.S.I. la nivelul Primăriei Comunei Pesac și al SPCLEP 

Pesac; 

- 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.5 lit.b, art.17 lit.b, art.20-23, art.26-33, art.97-111, art.123-139 și art.144-147 

din O.A.P. nr.163/2007 privind aprobarea Normelor generale de prevenire şi stingere a incendiilor;  

 - prevederile art.60-72 din Anexa la O.A.P. nr.262/2010 privind aprobarea Dispozițiilor 

generale de apărare împotriva incendiilor la spații și construcții pentru birouri; 

 În temeiul art.63 şi art.68 alin.1 ale art.115 alin.1 lit.a și ale art.115 alin.2 și alin.7 din Legea 

nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată (r1), cu modificările și completările 

ulterioare, 
 

                                              D    I    S    P    U    N    E : 

 
 Art.1. Începând cu data de 01.01.2019, în spațiile de depozitare a materialelor si produselor, 

spații existente la nivelul Primăriei Comunei Pesac și al SPCLEP Pesac, se respectă următoarele cerinţe 

minime specifice: 

a) depozitarea se face în funcţie de natura, forma, dimensiunile, modul de ambalare, 

combustibilitatea și proprietăţile fizico-chimice, fără a depăşi sarcina termică prevăzută de proiectant; 

b) se interzice depozitarea în acelaşi spaţiu a substanţelor, materialelor, produselor care, prin contact 

direct între ele, pot genera incendii/explozii; 

c) depozitarea produselor se face cu respectarea distanțelor normate față de instalaţiile electrice, de 

încălzire, cu surse de foc/de căldură și altele asemenea. 

Art.2. În spațiile de depozitare se afișează la loc vizibil instrucţiunile specifice de apărare 

împotriva incendiilor, regulile de comportament în caz de incendiu, precum și planul de depozitare și 

evacuare a materialelor periculoase. 

Art.3. (1) Depozitarea materialelor combustibile se face în ambalajele indicate de producător. 

           (2) Materialele se inscripţionează, conform prevederilor legale în vigoare, în vederea 

identificării naturii riscurilor de incendiu și pentru adoptarea măsurilor adecvate de intervenţie. 

           (3) Este interzisă depozitarea materialelor combustibile ale căror proprietăţi nu sunt 

cunoscute. 

           (4) Dispunerea materialelor periculoase în spațiile de depozitare se face potrivit 

planurilor de depozitare. 

 R O M Â N I A  

PRIMĂRIA COMUNEI  PESAC 

Judeţul Timiş, 307316, Pesac, nr.360,  ap.nr.1, CIF: 23062754 
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Art.4. Corpurile electrice de iluminat din spațiile de depozitare a materialelor combustibile 

trebuie să fie adecvate spaţiului respectiv, iar cele care pot fi lovite se prevăd cu armaturi de protecţie. 

Art.5. Deșeurile rezultate din ambalaje se evacuează zilnic din spațiile de depozitare în locurile 

stabilite în acest scop. 

Art.6. (1) În spațiile de depozitare se asigură o distanță de siguranţă de minimum 0,5 m a 

materialelor combustibile față de elementele de încălzire. 

           (2) Față de corpurile de iluminat se respectă distanțele prevăzute în normativul tehnic 

specific, iar față de duzele de debitare a apei ale instalaţiilor speciale de stingere se asigură distanțele 

necesare funcţionării eficiente a acestora. 

Art.7. La depozitarea materialelor se ține seama de proprietăţile fizico-chimice ale acestora, de 

gradul de periculozitate, de sensibilitatea la căldură, fum sau la umezeală, de reacţia față de alte 

materiale, de posibilitatea de aprindere, precum și de substanţele care pot fi utilizate la stingerea 

incendiilor. 

Art.8. Atât în interiorul spațiilor de depozitare, cât și pe suprafeţele de teren folosite pentru 

depozitarea mărfurilor și ambalajelor se păstrează în permanență ordine și curăţenie. 

Art.9. Se interzice folosirea în spațiile de depozitare a mijloacelor de încălzire și iluminat 

improvizate, cu defecţiuni sau neasigurate cu protecţie adecvată. 

Art.10. Este interzis a se păstra în spațiile de depozitare obiecte străine de inventarul spaţiului 

de depozitare. 

Art.11. Pe toată suprafaţa spaţiului de depozitare se interzic aprinderea și utilizarea focului de 

orice natură. 

Art.12. Lucrările cu foc deschis se execută numai pe baza permisului de lucru cu foc și numai 

cu indicarea persoanelor răspunzătoare de măsurile ce trebuie luate pentru apărarea împotriva 

incendiilor. 

Art.13. În spațiile de depozitare, precum și în apropierea acestora se dispun măsuri pentru: 

a) interzicerea păstrării unor cantități de materiale mai mare decât capacitatea maximă admisă, 

prevăzută prin proiect; 

b) interzicerea obturării gurilor de evacuare a sistemului de ventilare, acolo unde acesta este 

prevăzut, cu diverse mărfuri, produse sau alte materiale; 

c) îndepărtarea imediată a tuturor deşeurilor sau altor materiale combustibile care nu au legătură cu 

activitatea care se desfășoară în spaţiul respectiv. 

 Art.14. Prezenta dispoziție se aduce la cunoştinţa întregului personal din cadrul Primăriei 

Comunei Pesac și al SPCLEP Pesac pe bază de semnătură și intră în vigoare începând cu data de 

01.01.2019. 

 Art.15. Cu data prezentei își încetează aplicabilitatea orice prevederi contrare. 

 Art.16. Prezenta dispoziție se comunică: 

- Instituţiei Prefectului-Judeţul Timiş – Serviciul controlul legalității, aplicării actelor 

cu caracter reparatoriu și contencios administrativ; 

- Viceprimarului Comunei Pesac; 

- I.S.U. „BANAT” al Județului Timiș; 

- Domnului Nedin Vasile-Petru, Șef S.V.S.U. Pesac; 

- Doamnei Suciu Flavia, în calitate de Cadru tehnic cu atribuții în domeniul prevenirii 

și stingerii incendiilor, reprezentant al S.C. WEST WINDOW S.R.L.; 

- Responsabilului p.s.i.; 

- Personalului din cadrul Primăriei Comunei Pesac și al SPCLEP Pesac; 

- La dosarul profesional al celor în cauză. 

- Prin afișaj, atenției publice. 

 

                    PRIMAR,                AVIZAT  

         TOMA CORNEL                                                                    Secretar Comună, 

                                                                                               DUMITRAŞ ANGELICA 
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D I S P O Z I Ţ I A 
 

Privind actualizarea organigramei și a numărului de personal  al Serviciului Voluntar pentru 

Situații  de Urgență (S.V.S.U.) Pesac 

 

 

 

 

  Primarul Comunei Pesac, Judeţul Timiş,  

Având în vedere următoarele: 

- prevederile Dispoziţiei Primarului Comunei Pesac nr.151/20.12.2018 privind încadrarea în 

funcţia contractuală de Șef S.V.S.U. în cadrul Primăriei Comunei Pesac, pe perioadă nedeterminată, 

a domnului  Nedin Vasile-Petru; 

- prevederile Dispoziţiei Primarului Comunei Pesac nr.153/20.12.2018 privind numirea unui 

inspector protecţie civilă şi cadru tehnic P.S.I. la nivelul Primăriei Comunei Pesac și al SPCLEP 

Pesac; 

- prevederile Dispoziției Primarului Comunei Pesac nr.2/05.01.2018 privind actualizarea 

organigramei și a numărului de personal al Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență 

(S.V.S.U.) Pesac; 

- contractele de voluntariat ale personalului din cadrul serviciului voluntar, încheiate cu 

beneficiarul voluntariatului - Comuna Pesac și care sunt în vigoare; 

- prevederile H.C.L. Pesac nr.71/07.12.2017 privind modificarea structurii organizatorice şi a 

statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului Comunei Pesac și ale SPCLEP Pesac 

pentru anul 2017; 

- prevederile H.C.L. Pesac nr.84/21.12.2017 privind înființarea Serviciului Voluntar pentru 

Situaţii de Urgenţă al Comunei Pesac, Judeţul Timiş, conform prevederilor O.A.P. nr.96/2016; 

- prevederile H.C.L. Pesac nr.92/14.12.2018 privind numirea domnului Nedin Vasile-Petru 

în funcția contractuală de execuție de Șef al Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență 

(S.V.S.U.) Pesac; 

- prevederile art.13 lit.d, art.31 alin.3, art.32-33 și art.35 din Legea nr.307/2006 privind 

apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art.1, art.10 lit.b, art.21, art.27, art.28 alin.1-2 și art.63-68 din Legea 

nr.481/2004 privind Protecţia Civilă, republicată (r1), cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art.6 lit.c din O.A.P. nr.163/2007 pentru aprobarea Normelor Generale de 

apărare împotriva incendiilor; 

- prevederile art.5 alin.1 din O.G. nr.88/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 

serviciilor publice comunitare  pentru situaţii de urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art.2 și art.4 din O.A.P nr.96/2016 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă 

privind constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare și a serviciilor private pentru situaţii 

de urgenţă cu modificările şi completările ulterioare, precum și prevederile art.3 alin.1 lit.a, art.3 

alin.2 și alin.4, art.8-9, art.11 și art.27-35 din Anexa la O.A.P nr.96/2016; 

 R O M Â N I A  
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În temeiul art.63 şi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată (r1), cu modificările și completările ulterioare, 

 

D I S P U N E: 
 

 

Art.1. Începând cu data de 01.01.2019, se actualizează organigrama Serviciului Voluntar 

pentru Situaţii de Urgenţă al Comunei Pesac, Judeţul Timiş, conform Anexei nr.1 care face parte 

integrantă din prezenta dispoziţie. 

 

        Art.2. Prezenta Dispoziție se comunică: 

- Instituţiei Prefectului-Judeţul Timiş – Serviciul controlul legalităţii, aplicării 

actelor cu caracter reparatoriu şi contencios administrativ; 

- Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „BANAT" al Judeţului Timiş; 

- Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Pesac;  

- Domnului  Nedin Vasile-Petru, Șef S.V.S.U. Pesac;  

- Compartimentului Financiar-contabil, impozite și taxe din cadrul Primăriei 

Comunei Pesac; 

- Compartimentului S.V.S.U. Pesac din cadrul Primăriei Comunei Pesac; 

- Prin afişaj, atenţiei publice. 

 

 

 

             PRIMAR,                 AVIZAT  

      TOMA CORNEL                                                                  Secretar comună, 

                                                                          DUMITRAŞ ANGELICA  
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ROMÂNIA                                                                                                             Anexa Nr.1 

JUDETUL TIMIŞ                                                                              La Dispoziția Nr.163/20.12.2018 

CONSILIUL LOCAL 

COMUNA PESAC 

 

 

 

 

 

O R G A N I G R A M A  
SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUAȚII DE URGENŢĂ  

de CATEGORIA I (C1)  

  al Comunei Pesac, Județul Timiș           

 

 

 

 

 

 

1. ŞEFUL SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUAȚII DE URGENŢĂ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. COMPARTIMENTUL/SPECIALIȘTI PENTRU PREVENIRE: 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şef serviciu:  

NEDIN VASILE-PETRU  
( numit în funcția contractuală de Șef S.V.S.U. Pesac începând cu data de 

01.01.2019, prin Hotărârea Consiliului Local Pesac nr.92/14.12.2018 și 

prin Dispoziția Primarului nr.151/20.12.2018) 

 

1 

 

Șeful Compartimentului pentru prevenire instituții publice: 

COCÎRȚĂ Mircea-Viorel 

 

1 

 

Specialişti pentru prevenire: 

LUNGU Caius-Mihai  

SLATINĂ Silvius-Sever  

MARIŞ Vasile-Cornel  

DADA Alin-Silviu  

 

4 

TOTAL 5 
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3. FORMAŢIE DE INTERVENŢIE: 

 

Şef formaţie de intervenţie, salvare şi prim-ajutor 

IUHASZ Daniel 
1 

 

 

 

3.1  O echipă specializată pentru STINGERE INCENDII,  formată din: 

Şef echipă specializată Comuna Pesac 

COCÎRȚĂ Mircea-Viorel 
1 

Servant  

DADA Alin-Silviu 
1 

Servant  

JIVAN Florin-Mihai 
1 

TOTAL 3 

 

 

 

3.2  O echipă specializată pentru STINGERE INCENDII DE PĂDURE,  formată din: 

Şef echipă specializată Comuna Pesac 

COCÎRȚĂ Mircea-Viorel 
1 

Servant  

DADA Alin-Silviu 
1 

Servant  

JIVAN Florin-Mihai 
1 

TOTAL 3 

    

 

 

3.3 O echipă specializată pentru CĂUTARE-DEBLOCARE-SALVARE-EVACUARE, 

formată din: 

Şef echipă specializată Comuna Pesac 

LUNGU Mihail  
1 

Servant  

BOGDAN Alexandru-Petru   
1 

Servant  

ȚĂRAN Sorin-Ioan 
1 

TOTAL 3 

 

 

 

3.4  O echipă specializată pentru AVERTIZARE - ALARMARE, formată din: 

Şef echipă specializată Comuna Pesac 

BOGDAN Ioan 
1 

Servant (acţionare sirenă)  

BERCEA Cristian 
1 

Servant (Biserica din Comuna Pesac) 

IUHASZ Daniel-Sebastian 
1 

TOTAL 3 
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D I S P O Z I Ţ I A 
 

Privind delegarea atribuţiilor de „agent de inundaţii” domnului Nedin Vasile-Petru,  

Șef S.V.S.U. în cadrul Primăriei Comunei Pesac  

 

 

 

 

Primarul Comunei Pesac, judeţul Timiş;  

 Luând în considerare următoarele: 

- Dispoziția Primarului Comunei Pesac nr.151/20.12.2018 privind încadrarea în funcţia 

contractuală de Șef S.V.S.U. în cadrul Primăriei Comunei Pesac, pe perioadă nedeterminată, a 

domnului  Nedin Vasile-Petru; 

- prevederile art.52 alin.3 din Regulamentul privind gestionarea situaţiilor de urgenţă 

generate de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice, 

poluări accidentale pe cursurile de apă şi poluări maritime în zona costieră aprobat prin Ordinul 

comun al ministrului mediului şi pădurilor şi al ministrului administraţiei şi internelor 

nr.1422/192/2012; 

- prevederile H.G. nr.846/2010 pentru aprobarea Strategiei naţionale de management al 

riscului la inundaţii pe termen mediu şi lung; 

- prevederile art.13 lit.d-e şi art.14 lit.i din Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva 

incendiilor;   

- art.1-3 şi art.11 din Anexa la O.A.P. nr.96/2016 pentru aprobarea Criteriilor de 

performanță privind constituirea, încadrarea și dotarea serviciilor voluntare și a serviciilor private 

pentru situații de urgență; 

- art.10 lit.b din Legea nr.481/08.11.2004 privind protecţia civilă, republicată (r1), cu 

modificările și completările ulterioare;  

- art.6 lit.c din Anexa la O.A.P. nr.163/2007 pentru aprobarea Normelor Generale de 

apărare împotriva incendiilor; 

 - prevederile Legii nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- prevederile H.G. nr.1490/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi 

funcţionare a organigramei Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- prevederile H.G. nr.1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura 

organizatorică, atribuţii, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de 

urgenţă;   

- prevederile H.G. nr.638/1999 privind aprobarea Regulamentului de apărare împotriva 

inundaţiilor, fenomenelor meteorologice periculoase şi accidentelor la construcţiile hidrotehnice şi 

a Normativului-cadru de dotare cu materiale şi mijloace de apărare operativă împotriva 

inundaţiilor şi gheţurilor;      

 R O M Â N I A  
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- contractele de voluntariat încheiate cu membrii S.V.S.U. Pesac și care sunt în vigoare; 

În temeiul art.63 şi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică 

locală, republicată (r1), cu modificările și completările ulterioare, 

 

 

D    I    S    P    U    N    E : 
 

 

Art.1. Începând cu data de 01.01.2019, la nivelul Comunei Pesac, se deleagă atribuţiile de 

„agent de inundaţii” domnului Nedin Vasile-Petru, Șef S.V.S.U. în cadrul Primăriei Comunei 

Pesac, respectiv Șef al Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă (S.V.S.U.) al Comunei 

Pesac, atribuţii reglementate prin Hotărârea Guvernului nr.846/2010. Domnul Nedin Vasile-Petru 

va prelua atribuțiile prevăzute în Anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta dispoziție.  

 

Art.2. Se desemnează, ca înlocuitor al domnului Nedin Vasile-Petru, în perioada în care 

acesta din urmă nu se află în instituţie din diverse motive (concediu de odihnă, concediu medical, 

cursuri de perfecţionare etc.) domnul Lungu Mihail, viceprimar al Comunei Pesac și membru al 

Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă (S.V.S.U.) al Comunei Pesac.  

 

Art.3. Cu aducere la îndeplinire a prezentei dispoziţii se încredinţează persoanele 

prevăzute la art.1-2 din prezenta dispoziție. 

 

 Art.4.  Prezenta se comunică: 

- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş – Direcţia pentru verificarea legalităţii 

actelor, a aplicării actelor normative şi contenciosul administrativ; 

- Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “BANAT” al judeţului Timiş; 

- Domnului Nedin Vasile-Petru, Șef S.V.S.U. în cadrul Primăriei Comunei 

Pesac; 

- Domnului Lungu Mihail, viceprimar al Comunei Pesac; 

- Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă (S.V.S.U.) al Comunei 

Pesac; 

- La dosarul profesional al celor în cauză. 
 

 

 

             PRIMAR,                 AVIZAT  

      TOMA CORNEL                                                                  Secretar comună, 

                                                                          DUMITRAŞ ANGELICA  
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     Anexa nr.1 
La Dispoziția nr.164/20.12.2018  

 

 

FIŞA POSTULUI PERSOANEI DESEMNATE CARE ÎNDEPLINEŞTE 

ATRIBUȚII DE COORDONATOR/ȘEF AL SERVICIULUI PUBLIC 

VOLUNTAR PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ PESAC, RESPECTIV AGENT 

DE INUNDAȚII 

   

 

 

F I ŞA   P O S T U L U I 
 

 

           A. IDENTIFICAREA POSTULUI 
 1.Denumirea postului: Coordonator al Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Pesac, 

respectiv agent de inundații.  

 2.Relaţii cu alte posturi: 

  a. ierarhice: se subordonează nemijlocit conducătorului unităţii administrativ-teritoriale; 

b. funcţionale:colaborează cu celelalte compartimente din primărie, cu consiliul local şi 

instituţiile din unitatea administrativ-teritorială pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu; 

c. de control: controlează respectarea legalităţii în domeniul apărării împotriva 

incendiilor și inundațiilor de către instituţiile, agenţii economici şi cetăţenii de pe raza 

unităţii administrativ-teritoriale. 

 3.Definirea sumară a atribuţiilor postului: 

  - răspunde de modul de organizare şi desfăşurare a activităţii de prevenire a inundațiilor, 

de prevenire și stingere a incendiilor stabilit la nivelul unităţii administrativ-teritoriale potrivit normelor 

legale în vigoare, precum şi de activitatea serviciului public voluntar pentru situaţii de urgenţă ; 

 

             B. SPECIFICAREA CERINŢELOR POSTULUI 
 1.Categoria de personal ce poate ocupa postul : persoana desemnată de către primar. 

 2.Pregătire: 

  2.1.Pregătire de bază: studii superioare sau medii; 

  2.2.Autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor: atestarea, conform         

art.12 din Legea nr.307/2006 privund apărarea împotriva incendiilor. 

 3.Aptitudini necesare: 

  -de organizare şi planificare a muncii; 

  -de însuşire şi înţelegere a legislaţiei specifice; 

 4.Abilităţi necesare: 

  -cunoaşterea legislaţiei specifice; 

  -sociabilitate şi comunicare; 

  -nivel bun de cultură generală; 

 5.Aptitudini necesare/comportament: 

  -conduită morală; 

  -motivaţie intrinsecă pentru îndeplinirea sarcinilor; 

 6.Vârsta: 20 - 50 ani la încadrarea pe post. 

 7.Parametri privind starea sănătăţii somatice: excluse diagnostice de boli nervoase sau 

cardiovasculare. 

 8.Trăsături psihice şi de personalitate: 

  -rezistenţă şi stabilitate psihică cu echilibru emotiv.    
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          C. CONDIŢII SPECIFICE DE MUNCĂ 
 1.Locul de muncă: angajat al primăriei; 

 2.Programul de lucru: conform programului unităţii administrativ-teritoriale; 

 3.Deplasări curente: controale tehnice de specialitate, coordonarea şi conducerea activităţii şi 

intervenţiilor S.V.S.U. Pesac; 

 4.Condiţii deosebite de muncă: participă şi/sau conduce acţiuni de intervenţii specifice. 

 5.Riscuri implicate de post: accidente sau îmbolnăviri profesionale. 

 6.Compensări: conform cap.4, secţiunea 2 si 3 din Legea nr.307/2006  şi altor norme legale în 

vigoare. 

 

 

             D. DESCRIEREA SARCINILOR, ÎNDATORIRILOR ŞI                         

                  RESPONSABILITĂŢILOR POSTULUI 
- Conduce intervenţia S.V.S.U. în cazul unor situaţii de urgenţă (incendii, inundații, calamităţi 

naturale şi catastrofe, etc. ); 

- Atenţionează cetăţenii asupra unor măsuri preventive specifice în sezoanele de primăvară şi 

toamnă, în perioadele caniculare şi cu secetă prelungită sau când se înregistrează vânturi 

puternice; 

- Răspunde de informarea cetăţenilor unităţii administrativ-teritoriale prin mijloacele puse la 

dispoziţie de către primar; 

- Supraveghează unele activităţi cu public numeros de natură religioasă, cultural-sportivă sau 

distractivă, sărbători tradiţionale; 

- Întocmeşte documentele de organizare şi desfăşurare a activităţii S.V.S.U. pentru situaţii de 

urgenţă conform O.A.P. nr.96/2016 pentru aprobarea Criteriilor de performanta privind 

constituirea, incadrarea si dotarea serviciilor voluntare si a serviciilor private pentru 

situatii de urgent, cu modificările și completările ulterioare, la nivelul unităţii administrativ-

teritoriale şi le supune spre aprobare consiliului local; 

- Răspunde în faţa primarului şi consiliului local de activitatea desfăşurată de S.V.S.U.; 

- Propune primarului şi consiliului local măsuri de îmbunătăţire a activităţii în domeniul 

situaţiilor de urgenţă (prevenirea incendiilor, inundaţiilor sau alte tipuri de dezastre la 

nivelul unităţii administrativ-teritoriale şi a activităţii S.V.S.U).; 

- Acordă asistenţă tehnică de specialitate conducătorilor de unităţi subordonate primăriei 

(unităţi de învăţământ, unităţi sanitare, cămine culturale) şi verifică îndeplinirea măsurilor 

stabilite; 

- Urmăreşte procurarea mijloacelor şi materialelor necesare intervenţiei în cazul unor situaţii 

de urgenţă (incendii, inundaţii sau alte tipuri de riscuri din zona de competenţă); 

- Participă la acţiunile pentru prevenirea situaţiilor de urgenţă (controale, cursuri, instructaje, 

analize, consfătuiri, concursuri) organizate de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă 

,,Banat” al jud.Timiş; 

- În îndeplinirea sarcinilor de serviciu solicită asistenţă şi consultanţă tehnică de specialitate 

Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ,,Banat” al jud.Timiş. 

 

ATRIBUȚII CONFORM H.G. nr.846/2010 

1. se consultă, înainte de adoptarea oricărei decizii cu conducerea autorităților administrației 

publice locale, în toate problemele legate de situațiile de urgență; 

2. întocmește referate către primar cu propuneri pentru asigurarea resurselor umane, 

materiale și financiare destinate prevenirii și gestionarii situațiilor de urgență; 
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3. păstrează o copie a planului urbanistic general al localitatii, pe care o corelează cu 

prevederile hărților de hazard și de risc natural și asigură respectarea prevederilor acestor 

documentații; 

4. se îngrijește de elaborarea hărților de vulnerabilitate la nivelul unității administrativ-

teritoriale; 

5. propune obiective de protecție a populației împotriva inundațiilor și măsurile de prevenire 

și intervenție în cazul producerii acestora; 

6. propune Primarului Comunei Pesac măsuri în ceea ce privește informarea și educarea 

populației pentru situații de inundații, precum și în implicarea acesteia în realizarea de 

proiecte de protecție împotriva inundațiilor, protecția naturii, gestionarea resurselor de apă 

etc.; 

7. propune Primarului Comunei Pesac măsuri pentru asigurarea scurgerii apelor provenite 

din precipitații de pe micile cursuri de apă sau canale, șanțuri și măsuri pentru întreținerea și 

îmbunătățirea capacităților de transport ale albiilor micilor cursuri de apă ce traversează 

localitatea; 

8. verifică, alături de membrii S.V.S.U., împreună cu viceprimarul comunei, dacă este 

respectată legislația în ceea ce privește utilizarea terenurilor în zonele inundabile; 

9. propune măsuri pentru reabilitarea capacității de evacuare a podurilor și podețelor de pe 

căile de comunicații aflate pe raza comunei; 

10. propune încheierea de convenții de întrajutorare în caz de inundații cu operatorii 

economici de pe raza localității. 

 

Măsuri și acțiuni operative: 
1. respectă și îndeplinește activitățile cuprinse în legislația în vigoare privind managementul 

situațiilor de urgență; 

2. alături de membrii S.V.S.U. și angajați ai primăriei, asigură menținerea în stare de 

funcționare a drumurilor județene și a drumurilor de acces în zonele inundate; 

3. alături de primar, ia măsuri de asigurare a ordinii publice și a protecției vieții și a 

bunurilor; 

4. colaborează cu primarul și coordonează  acțiunile de ajutor; 

5. ia măsuri pentru asigurarea condițiilor necesare acordării asistenței medicale; 

6. ia măsuri pentru asigurarea necesităților esențiale ale persoanelor sau comunităților 

izolate; 

7. ia măsuri pentru asigurarea condițiilor necesare pentru menținerea stării de sănătate a 

animalelor afectate de inundații; 

8. ia măsuri pentru organizarea și instruirea grupurilor de voluntari în vederea participării la 

acțiunile de salvare-evacuare a populației afectate de inundații. 

 

Măsuri și acțiuni după inundații: 
1. mobilizarea comunității la acțiunile privind activitățile de înlăturare a efectelor 

inundațiilor, de refacere a locuințelor și gospodăriilor afectate de inundații; 

2. mobilizarea comunității la acțiunile de aprovizionare cu hrană, îmbrăcăminte și 

distribuirea acestora, precum și pentru cazarea în locuințe temporare; 

3. acțiuni pentru restabilirea serviciilor de bază și aprovizionarea cu hrană, îmbrăcăminte, 

asigurarea de locuințe temporare și a igienei; 

4. sprijină primarul pentru asigurarea condițiilor privind asistența sanitară; 

5. sprijină primarul în coordonarea activităților de reconstrucție și restaurare a activității 

normale; 

6. susține primarul în organizarea activității de ajutor financiar; 

7. sprijină primarul în gestionarea răspunsurilor la apelurile populației; 

8. ia măsuri împreună cu primarul pentru revizuirea planurilor operative de apărare pentru 

situații de urgență; 
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9. sprijină primarul în elaborarea unor studii privind pagubele economice, sociale și de 

mediu provocate de inundații. 

 

 

Măsuri pentru informarea și educarea cetățenilor 
În această acțiune trebuie să se implice toate autoritățile, societatea civilă și cetățenii. 

Cetățenilor trebuie să li se aducă la cunoștință următoarele: 

a) să cunoască și să accepte faptul că locuirea într-o zonă inundabilă comportă riscuri; 

b) să adopte măsuri proprii pentru reducerea riscului la inundații la locuințe și anexe 

gospodărești, cu respectarea cadrului legal privind construirea și locuirea; 

c) să participe la acțiuni pentru menținerea capacității de transport a albiei în localitate; 

d) să cunoască, să respecte și să aplice deciziile organelor cu atribuții și responsabilități în 

gestionarea situațiilor de urgență privind protecția, intervenția, evacuarea și refacerea în 

cazul producerii inundațiilor; 

e) să participe ca voluntari la acțiunile de salvare-evacuare a populației afectate de inundații, 

precum și la acțiunile de refacere; 

f) să încheie asigurări pentru cazuri de inundații; 

g) să cunoască modul de comportare înainte, în timpul și după trecerea inundațiilor; 

h) împreună cu primarul va elabora ghiduri, îndrumare, pliante, afișe ce vor cuprinde 

informații asupra cauzelor producerii inundațiilor, a modalităților de prevenire a acestora, 

precum și a acțiunilor de protecție și intervenție individual și de grup; 

i) distribuirea materialelor informative referitoare la prevenirea și protecția populației în caz 

de inundații sau alte situații de urgență se face prin grija autorităților administrației publice 

locale, cu participarea activă a instituțiilor de cult și de învățământ; 

j) populația trebuie învățată cum să se comporte înainte de inundații, în timpul acestora, în 

timpul evacuării și după trecerea fenomenului; 

k) ideea de bază trebuie să fie aceea că fiecare comunitate situată într-o zonă inundabilă 

trebuie să fie adaptată inundațiilor, pornind de la ideea că viețuirea într-o zonă inundabilă 

atrage în mod inevitabil consecințe; 

l) sprijină primarul în organizarea și desfășurarea campaniilor de informare adaptate la 

nevoile comunității. 

 

 

           E. STANDARDE DE PERFORMANŢĂ ASOCIATE POSTULUI 
 1. Indicatori cantitativi: 

  -întocmeşte toate rapoartele şi ordinele specifice; 

  -conduce şi controlează activităţile menţionate la pct.D; 

 2. Indicatori calitativi: 

  -coerenţa, claritatea, aplicabilitatea şi gradul de completare a lucrărilor întocmite; 

  -postul este de execuţie, gradul de luare a deciziilor este limitat; 

  -intervenţia şefului direct este nelimitată; 

 3. Costuri - nu sunt deosebite; 

 4. Timpi: lucrările se execută în timpul normal de lucru; 

 5. Utilizarea resurselor -folosirea eficientă a resurselor umane, materiale şi tehnice. 

 6. Elaborarea lucrărilor: sub supravegherea şi îndrumarea conducătorului unităţii administrativ-

teritoriale. 

 
 PRIMAR,       TITULARUL POSTULUI, 

      TOMA CORNEL          NEDIN VASILE-PETRU 

 

 ___________________      ______________________ 

  

     Data:                 Data:  
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D I S P O Z I Ţ I A 
 

privind delegarea atribuţiilor de asistenţă socială şi ajutor social domnului Nedin Vasile-Petru, 

Șef S.V.S.U. în cadrul Primăriei Comunei Pesac 

 

 
 

Primarul Comunei Pesac, Judeţul Timiş;  

 Luând în considerare următoarele: 

- prevederile Dispoziţiei Primarului Comunei Pesac nr.151/20.12.2018 privind încadrarea în 

funcţia contractuală de Șef S.V.S.U. în cadrul Primăriei Comunei Pesac, pe perioadă nedeterminată, 

a domnului  Nedin Vasile-Petru; 

- prevederile Dispoziţiei Primarului Comunei Pesac nr.64/09.06.2017 privind suspendarea 

raportului de serviciu al doamnei Fluture Laura Loredana, având funcţia de referent III asistent în 

cadrul Primăriei Comunei Pesac (pentru creșterea și îngrijirea copilului până la vârsta de 2 ani); 

- prevederile Dispoziţiei Primarului Comunei Pesac nr.138/11.10.2017 privind numirea în 

funcţia publică de execuție de referent III asistent (lucrător social) la Primăria Comunei Pesac, pe 

perioadă determinată, a domnului Nedin Vasile-Petru; 

- faptul că domnul Nedin Vasile-Petru a exercitat atribuții pe linie de asistență socială în 

perioada 13.10.2017 și până în prezent și este necesară asigurarea unei bune funcţionări a 

Compartimentului Asistenţă socială din cadrul Primăriei Comunei Pesac în continuare, până la 

revenirea titularului pe post; 

- prevederile art.3, art.13-14, art.17-18, art.20, art.22, art.23-25, art.41-43, art.57, art.61, 

art.68 alin.1, art.68 alin.2 lit.c, art.68 alin.3-4, art.73, art.78-80 din O.A.P. nr.1985/2016 privind 

aprobarea metodologiei pentru evaluarea și intervenția integrată în vederea încadrării copiilor cu 

dizabilități grad de handicap, a orientării școlare și profesionale a copiilor cu cerințe educaționale 

speciale, precum și în vederea abilitării și reabilitării copiilor cu dizabilități și/sau cerințe 

educaționale speciale; 

- prevederile art.113 alin.4 din Legea nr.292/2011 a asistenței sociale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 În temeiul art.63, art.65 şi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică 

locală, republicată (r1), cu modificările şi completările ulterioare, 

  

 

D    I    S    P    U    N    E : 
 

 

Art.1. (1) Începând cu data de 01.01.2019, se deleagă atribuțiile de asistenţă socială şi 

ajutor social aferente activității Compartimentului Asistenţă socială din cadrul Primăriei Comunei 

Pesac, domnului Nedin Vasile-Petru, având funcția de Șef S.V.S.U. în cadrul Primăriei Comunei 

Pesac, până la revenirea titularului pe post (doamna Fluture Laura Loredana). 

             (2) Cu aceeași dată, având în vedere prevederile O.A.P. nr.1985/2016, se 

desemnează domnul Nedin Vasile-Petru, având funcția de Șef S.V.S.U. în cadrul Primăriei 

Comunei Pesac, ca responsabil de caz prevenire (RCP) pentru copiii cu dizabilități de la nivelul 

unității administrativ-teritoriale - Comuna Pesac, pentru care Comisia pentru Protecția Copilului a 

eliberat un Certificat de încadrare în grad de handicap și a aprobat un Plan de abilitare-reabilitare 

(PAR). 

 R O M Â N I A  

PRIMĂRIA COMUNEI  PESAC 

Judeţul Timiş, 307316, Pesac, nr.360,  ap.nr.1, CIF: 23062754 

Telefon/Fax: 0256-382888;  e-mail: primariapesac@yahoo.com, www.primariapesac.ro 
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             (3) Atribuţiile prevăzute la alin.1-2 vor fi cuprinse în fişa postului persoanei 

desemnate, fișă care i se va înmâna personal pe bază de semnătură. 

 

Art.2. (1) Începând cu data de 01.01.2019, se deleagă înlocuitor al responsabilului cu 

activitatea Compartimentului Asistenţă socială și totodată responsabil de caz prevenire (RCP) 

doamna Fanu Marioara-Anișoara, referent II - cultural în cadrul Primăriei Comunei Pesac, care 

va prelua atribuţiile domnului Nedin Vasile-Petru pentru perioada în care acesta nu se află în 

instituţie (concediul legal de odihnă, concediu de boală, deplasări în interes de serviciu, cursuri de 

perfecţionare, simpozioane, conferinţe etc.). 

             (2) Atribuţiile prevăzute la art.2 vor fi cuprinse în fişa postului persoanei în cauză, 

fișă care i se va înmâna personal pe bază de semnătură. 

 

Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se încredinţează persoanele 

nominalizate la art.1-2 din prezenta dispoziție. 

 

Art.4. Cu data prezentei își încetează aplicabilitatea orice prevederi contrare acestei 

dispoziţii. 

 

        Art.5.  Prezenta dispoziție se comunică: 

- Instituţiei Prefectului-Judeţul Timiş – Serviciul controlul legalității, aplicării 

actelor cu caracter reparatoriu și contencios administrativ; 

- D.G.A.S.P.C. Timiș; 

- Domnului Nedin Vasile-Petru, Șef S.V.S.U. în cadrul Primăriei Comunei 

Pesac; 

- Doamnei Fanu Marioara-Anișoara, referent II cultural în cadrul Primăriei 

Comunei Pesac; 

- La dosarul profesional al angajaților. 

 

 

 

              PRIMAR,              AVIZAT  

            TOMA CORNEL                                                              Secretar Comună,  

                                                                                                      DUMITRAŞ ANGELICA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.165 din 20.12.2018 
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D I S P O Z I Ţ I A 
 

Privind desemnarea domnului Nedin Vasile-Petru ca persoană cu responsabilitate în domeniul 

urbanismului și amenajării teritoriului în cadrul Primăriei Comunei Pesac 
                                     
 

 

 Primarul Comunei Pesac, Judeţul Timiş;  

 Având în vedere următoarele: 

- faptul că la data de 14.09.2017 a încetat valabilitatea Convenției încheiate între Comuna 

Pesac (înregistrată La Primăria Comunei Pesac sub nr.838/06.03.2017) și Consiliul Județean Timiș 

(înregistrată sub nr.4395/14.03.2017); 

- prevederile Dispoziţiei Primarului Comunei Pesac nr.143/15.10.2017 privind desemnarea 

domnului Nedin Vasile-Petru ca persoană cu responsabilitate în domeniul urbanismului și amenajării 

teritoriului în cadrul Primăriei Comunei Pesac; 

- faptul că domnul Nedin Vasile-Petru deține studii superioare juridice absolvind cu Diplomă 

de Licență Facultatea de Drept din cadrul Universității de Vest din Timișoara, fiind licențiat în științe 

juridice, iar ulterior a obținut Diploma de Master fiind absolvent al Facultății de Drept și Științe 

Administrative din cadrul Universității de Vest din Timișoara, fiind potrivit din punct de vedere al 

studiilor absolvite pentru a fi desemnat ca persoană cu responsabilitate în domeniul urbanismului și 

amenajării teritoriului în cadrul Primăriei Comunei Pesac până la ocuparea postului de inspector I 

asistent din cadrul Compartimentului Urbanism și Amenajarea teritoriului al Primăriei Comunei 

Pesac; 

- prevederile Dispoziţiei Primarului Comunei Pesac nr.151/20.12.2018 privind încadrarea în 

funcţia contractuală de Șef S.V.S.U. în cadrul Primăriei Comunei Pesac, pe perioadă nedeterminată, a 

domnului  Nedin Vasile-Petru; 

- faptul că domnul Nedin Vasile-Petru a exercitat atribuții pe linie de urbanism și amenajarea 

teritoriului în perioada 15.10.2017 și până în prezent și este necesară asigurarea unei bune funcţionări 

a Compartimentului Urbanism şi Amenajarea Teritoriului din cadrul Primăriei Comunei Pesac în 

continuare; 

 - prevederile Legii nr.53/2003 privind Codul muncii, republicată (r1), cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- prevederile art.3, art.10 alin.4, art.11, art.12 alin.1 lit.b, art.12 alin.2 lit.e, art.23, art.26-27, 

art.3,,art.34, art.36-40, art.42-54, art.56-69, formularele F.4, F.6, F.8, F.10, F.11, precum şi altele din 

Ordinul Administraţiei Publice nr.839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- prevederile art.4 alin.1 lit.b pct.2-4, art.4 alin.1 lit.e, art.37 alin.6 şi art.45 alin.3
 
din Legea 

nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată (r1), cu modificările și 

completările ulterioare; 

- prevederile art.22 alin.2 lit.c, art.32 alin.1 lit.c și art.32 alin.2 din Legea nr.350/2001 privind 

amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art.33-34 din Ordinul Administraţiei Publice nr.233/2016 pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul 

și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism; 

 R O M Â N I A  

PRIMĂRIA COMUNEI  PESAC 

Judeţul Timiş, 307316, Pesac, nr.360,  ap.nr.1, CIF: 23062754 

Telefon/Fax: 0256-382888;  e-mail: primariapesac@yahoo.com, www.primariapesac.ro 
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- prevederile Ordinului Administraţiei Publice nr.700/2014 privind aprobarea Regulamentului 

de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- prevederile H.G. nr.273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de 

construcții și instalații aferente acestora, actualizată; 

- prevederile Legii nr.7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare, republicată (r2), cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile art.63 şi art.68 din Legea nr.215/2001 privind Administraţia 

Publică locală, republicată (r1), cu modificările şi completările ulterioare; 
 

 

D    I    S    P    U    N    E : 
 

 

        Art.1. (1) Începând cu data de 01.01.2019, se desemnează ca persoană cu responsabilitate în 

domeniul urbanismului și amenajării teritoriului în cadrul Compartimentului Urbanism şi 

Amenajarea Teritoriului Primăriei Comunei Pesac domnul Nedin Vasile-Petru, având funcția de 

Șef S.V.S.U. în cadrul Primăriei Comunei Pesac.  

             (2) Domnul Nedin Vasile-Petru va exercita aceste atribuţii până la ocuparea prin 

concurs a funcţiei publice de execuție vacante (cu atribuţii în domeniul urbanismului și amenajării 

teritoriului) din cadrul Compartimentului Urbansim și Amenajarea teritoriului al Primăriei Comunei 

Pesac. 

 Art.2. (1) Domnul Nedin Vasile-Petru va asigura desfăşurarea eficientă a activităţii 

Compartimentului Urbanism şi Amenajarea Teritoriului din cadrul Primăriei Comunei Pesac, 

întocmind CU şi AC/DC, corespondența, precum și toate actele și situaţiile necesare şi specifice, fiind 

totodată și persoana de contact desemnată pentru legătura cu alte instituții. 

             (2) Domnul Nedin Vasile-Petru va solicita de la Instituţia Arhitect-Şef din cadrul 

Consiliului Judeţean Timiş avizul pentru emiterea CU şi AC/DC ca urmare a cererilor care se depun 

şi se înregistrează la sediul Primăriei Comunei Pesac și va răspunde de corectitudinea tuturor datelor 

furnizate și a actelor întocmite și semnate. 

Art.3. Se desemnează înlocuitor al domnului Nedin Vasile-Petru în cazul absenţei acestuia 

(efectuarea concediului legal de odihnă, participarea la cursuri de perfecţionare profesională etc.), 

doamna Schreier Marioara, inspector I asistent în cadrul Compartimentului Agricol și Protecția 

mediului al Primăriei Comunei Pesac. 

Art.4. Atribuţiile prevăzute la art.1-2 vor fi cuprinse în fişele postului celor doi funcționari 

publici nominalizați la art.1 și art.3 din prezenta dispoziţie. 

Art.5. Cu aceeași dată, se revocă orice prevederi contrare prezentei dispoziții. 

Art.6. Cu aducere la îndeplinire a prezentei dispoziţii se încredinţează persoanele prevăzute la 

art.1-2 din prezenta dispoziţie. 

        Art.7.  Prezenta dispoziție se comunică: 

- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş – Serviciul controlul legalităţii, aplicării 

actelor cu caracter reparatoriu şi contencios administrativ; 

- Consiliului Judeţean Timiş; 

- Domnului Nedin Vasile-Petru, Șef S.V.S.U. în cadrul primăriei; 

- Doamnei Schreier Marioara, inspector I asistent în cadrul primăriei; 

- La dosarul profesional al celor în cauză. 
 

 

                      PRIMAR,              AVIZAT  

            TOMA CORNEL                                                              Secretar Comună,  

                                                                                                   DUMITRAŞ ANGELICA  
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D I S P O Z I Ţ I A 
 

privind stabilirea statului de funcţii al Primăriei Comunei Pesac și al S.P.C.L.E.P. Pesac, 

care se aplică începând cu data de 01.01.2019 

 

 

 

 

Primarul Comunei Pesac, Judeţul Timiş; 

Având în vedere următoarele: 

- prevederile Hotărârii Consiliului Local al Comunei Pesac nr.47/29.05.2018 privind 

modificarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului 

Comunei Pesac și ale SPCLEP Pesac pentru anul 2018; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Local al Comunei Pesac nr.61/30.07.2018 privind 

modificarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului 

Comunei Pesac și ale SPCLEP Pesac pentru anul 2018; 

- prevederile Dispoziției Primarului Comunei Pesac nr.148/17.12.2018 privind încetarea 

raportului de serviciu al domnului NEDIN VASILE-PETRU, funcţionar public de execuţie referent, 

clasa III, grad profesional asistent în cadrul Primăriei Comunei Pesac; 

- prevederile Dispoziției Primarului Comunei Pesac nr.151/20.12.2018 privind încadrarea în 

funcţia contractuală de Șef S.V.S.U. în cadrul Primăriei Comunei Pesac, pe perioadă nedeterminată, a 

domnului  Nedin Vasile-Petru;  

- prevederile Hotărârii Consiliului Local al Comunei Pesac nr.95/20.12.2018 privind stabilirea 

salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Primăriei Comunei 

Pesac și al SPCLEP Pesac, începând cu data de 1 ianuarie 2019; 

- prevederile art.1, art.3 alin.4, art.6-8, art.10, art.11 alin.1-3, art.11 alin.3-5, art.12-13, art.15-

16, art.19, art.21, art.25-27 și art.30-38, precum și anexele VIII-IX din Legea-cadru nr.153/2017 

privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art.1 alin.2 lit.a, art.19 alin.1 lit.a, art.39 alin.6 și ale art.58 alin.1 din Legea 

nr.273/2006 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;   

- prevederile art.7 alin.2 din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicată (r1), cu 

modificările şi completările ulterioare;  

- prevederile H.G. nr.937/2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat 

în plată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr.53/2003 privind Codul muncii, republicată (r1), cu modificările şi 

completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art.63 alin.5 lit.e şi art.68 alin.1 și ale art.115 lit.a din Legea 

nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată (r1), cu modificările și completările 

ulterioare, 

 

 R O M Â N I A  

PRIMĂRIA COMUNEI  PESAC 

Judeţul Timiş, 307316, Pesac, nr.360,  ap.nr.1, CIF: 23062754 

Telefon/Fax: 0256-382888;  e-mail: primariapesac@yahoo.com, www.primariapesac.ro 
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D    I    S    P    U    N    E : 

 

 
 Art.1.  Începând cu data de 01.01.2019 se stabilește statul de funcţii privind drepturile 

salariale ale personalului din cadrul Primăriei Comunei Pesac și din cadrul SPCLEP Pesac, conform 

Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta dispoziţie. 

 

 

Art.2. Începând cu data emiterii prezentei dispoziții, își încetează aplicabilitatea orice alte 

prevederi contrare acesteia. 

 

Art.3. Cu îndeplinirea prezentei dispoziţii se încredințează domnul primar Toma Cornel, 

doamna Dumitraș Angelica, secretar comună și responsabil aplicație REVISAL și doamna Trifa 

Liliana-Nicoleta, inspector I principal-contabil în cadrul Primăriei Comunei Pesac. 

 

Art.4.  Prezenta dispoziție se comunică: 

- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş - Serviciul controlul legalității, aplicării actelor 

cu caracter reparatoriu și contencios administrativ; 

- Doamnei Trifa Liliana-Nicoleta, inspector I principal-contabil în cadrul Primăriei 

Comunei Pesac; 

- Doamnei Dumitraș Angelica, responsabil aplicaţie REVISAL; 

- Responsabilului CFP din cadrul instituției; 

- Celor în cauză. 

 

 

 

                  PRIMAR,                                                                            AVIZAT 

           TOMA CORNEL                                                             Secretar Comună,   

                                                                            DUMITRAŞ ANGELICA 
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JUDEŢUL TIMIŞ                     ANEXA Nr.1 

PRIMĂRIA COMUNEI PESAC                             La Dispoziţia nr.167 /20.12.2018 

 

 

 

 

 

STAT DE FUNCŢII NOMINAL 
privind personalul din cadrul  Primăriei Comunei Pesac, precum şi al SPCLEP Pesac, începând cu data de 01.01.2019, 

în conformitate cu Legea-cadru nr.153/2017 cu modificările și completările ulterioare, H.G. nr.937/2018, H.C.L. Pesac nr.47/29.05.2018, 

H.C.L. Pesac nr.61/30.07.2018, Dispoziția Primarului Comunei Pesac nr.142/05.12.2018 și H.G. nr.325/2018 

 

 

 

 

 

 

FUNCŢII DE DEMNITATE PUBLICĂ  

 
Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele 

titularului postului 

Denumirea funcţiei Structura 

funcţiei 

Nivel studii Coeficient  INDEMNIZAŢIA 

LUNARĂ 

- lei - 

Majorare 

proiecte F.E. 

20% 

Total venit 

lunar 

1. TOMA 

Cornel 

Primar FDP S 4,00 8.320 1.664 9.984 

2. LUNGU 

Mihail  

Viceprimar FDP M 3,00 6.240 1.248 7.448 

 
 

 

 

FUNCŢIE PUBLICĂ DE CONDUCERE 
 

Nr. 

crt. 

Numele şi 

prenumele 

titularului postului 

Denumirea funcţiei Structura 

funcţiei 

Nivel 

studii 

Gradația 

0 - 5 

Salar de 

bază 

Gradație 

vechime 

0-22,5% 

Noul salar 

de bază 

Spor 

CFP 

10% 

Majorare 

proiecte 

F.E. 30% 

Total venit 

lunar 

3. DUMITRAȘ  

Angelica 

Secretar al unității 

administrativ-

teritoriale 

FPC S - 6.239 - 6.239 - 1.872 8.111 
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APARAT DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI 

 
FUNCŢII DE EXECUŢIE (PUBLICE şi CONTRACTUALE) 
 

 

I. COMPARTIMENTUL  FINANCIAR-CONTABIL, IMPOZITE ŞI TAXE 
Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele 

titularului postului 

Denumirea 

funcţiei 

Structura 

funcţiei 

Nivel 

studii 

Gradația 

0 - 5 

Salar 

de 

bază 

Cotă procentuală 

gradație vechime 

0-22,5% 

Noul salar 

de bază 

Spor 

CFP 

10% 

Majorare 

proiecte 

F.E.30% 

Total 

venit 

lunar 

4. TRIFA  

Liliana-Nicoleta 

Inspector I 

principal 
FPE S 5 4.000 22,5%  

(900) 

4.900 490 1.470 6.860 

5. STOIAN  

Sebastian-Manuel 

Inspector I 

asistent 
FPE S 2 3.000 12,5% 

(375) 

3.375 - - 3.375 

6. VELEȘCU 

Marioara 

Referent III 

principal 
FPE M 5 2.450 22,5%  

(551) 

3.001 - - 3.001 

 

 

II. COMPARTIMENTUL  AGRICOL și PROTECŢIA MEDIULUI 
Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele 

titularului postului 

Denumirea 

funcţiei 

Structura 

funcţiei 

Nivel 

studii 

Gradația 

0 - 5 

Salar 

de 

bază 

Cotă procentuală 

gradație vechime 

0-22,5% 

Noul salar 

de bază 

Spor 

CFP 

10% 

Majorare 

proiecte 

F.E.30% 

Total 

venit 

lunar 

7. LUNGU 

Silvia-Angelica 

Inspector I 

principal 
FPE S 5 3.070 22,5%  

(691) 

3.761 - - 3.761 

8. SCHREIER 

Marioara 

Inspector I 

asistent 
FPE S 5 2.450 22,5%  

(551) 

3.001 - - 3.001 

 

 

III. COMPARTIMENTUL  ACHIZIȚII PUBLICE ȘI TRANSPORT PUBLIC 
Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele 

titularului postului 

Denumirea 

funcţiei 

Structura 

funcţiei 

Nivel 

studii 

Gradația 

0 - 5 

Salar 

de 

bază 

Cotă procentuală 

gradație vechime 

0-22,5% 

Noul salar 

de bază 

Spor 

CFP 

10% 

Majorare 

proiecte 

F.E.30% 

Total 

venit 

lunar 

9. DADA  

Stefania-Aurelia 

Inspector I 

superior 
FPE S 3 4.400 17,5%  

(770) 

5.170 517 1.551 7.238 

 

 

IV. COMPARTIMENTUL  SOLUȚIONARE PETIȚII 
Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele 

titularului postului 

Denumirea 

funcţiei 

Structura 

funcţiei 

Nivel 

studii 

Gradația 

0 - 5 

Salar 

de 

bază 

Cotă procentuală 

gradație vechime 

0-22,5% 

Noul salar 

de bază 

Spor 

CFP 

10% 

Majorare 

proiecte 

F.E.30% 

Total 

venit 

lunar 

10. SELEJAN 

Lucia 

Inspector I 

principal 
FPE S 5 3.070 22,5%  

(691) 

3.761 - - 3.761 
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V. COMPARTIMENTUL  ADMINISTRATIV 
Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele 

titularului postului 

Denumirea 

funcţiei 

Structura 

funcţiei 

Nivel 

studii 

Gradația 

0 - 5 

Salar 

de 

bază 

Cotă procentuală 

gradație vechime 

0-22,5% 

Noul salar 

de bază 

Spor 

CFP 

10% 

Majorare 

proiecte 

F.E.30% 

Total 

venit 

lunar 

11. IUHASZ  

Daniel 

Magaziner I FCE M 3 2.080 17,5%  

(364) 

2.444 - - 2.444 

12. BERCEA 

Cristian 

Muncitor 

necalificat 
FCE G 4 2.080 20%  

(416) 

2.496 - - 2.496 

13. MAN  

Stefania-Daniela 

Îngrijitor FCE G 0 2.080 - 2.080 - - 2.080 

14. VACANT Șofer FCE G 0 2.080 - 2.080 - - 2.080 

 
 

VI. COMPARTIMENTUL  ASISTENŢĂ SOCIALĂ 
Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele 

titularului postului 

Denumirea 

funcţiei 

Structura 

funcţiei 

Nivel 

studii 

Gradația 

0 - 5 

Salar 

de 

bază 

Cotă procentuală 

gradație vechime 

0-22,5% 

Noul salar 

de bază 

Spor 

CFP 

10% 

Majorare 

proiecte 

F.E.30% 

Total 

venit 

lunar 

15. TEMPORAR VACANT 
 

Referent 

III asistent 
FPE M - 

 

2.380 - 

 

- 

 

- - 2.380 

 Titularul postului, doamna 

FLUTURE Laura 

Loredana are suspendat 

raportul de serviciu 

începând cu data de 

12.06.2017 – concediu pentru 

creștere copil până la vârsta de 

2 ani) 

    

 

2 

 

 

2.380 

 

 

 

12,5% 

(298) 

 

 

 

2.678 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

2.678 

 

 

VII. COMPARTIMENTUL  CULTURĂ şi Bibliotecă Comunală 
Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele 

titularului postului 

Denumirea  

funcţiei 

Structura 

funcţiei 

Nivel 

studii 

Gradația 

0 - 5 

Salar 

de 

bază 

Cotă procentuală 

gradație vechime 

0-22,5% 

Noul salar  

de bază 

Spor 

CFP 

10% 

Majorare 

proiecte 

F.E.30% 

Total 

venit 

lunar 

16. FANU 

Mărioara-Anișoara 

Referent II FCE M 3 2.120 20% 

(424) 

2.544 - - 2.544 
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VIII. COMPARTIMENTUL  DEZVOLTARE ECONOMICĂ ȘI SOCIALĂ 
Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele 

titularului postului 

Denumirea  

funcţiei 

Structura 

funcţiei 

Nivel 

studii 

Gradația 

0 - 5 

Salar 

de 

bază 

Cotă procentuală 

gradație vechime 

0-22,5% 

Noul salar  

de bază 

Spor 

CFP 

10% 

Majorare 

proiecte 

F.E.30% 

Total 

venit 

lunar 

17. BOGDAN  

Viorel-George 

Referent II FCE M 5 2.115 22,5% 

(476) 

2.591 - - 2.591 

 

 

 

IX. COMPARTIMENTUL  URBANISM ȘI AMENAJARE TERITORIALĂ 
Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele 

titularului postului 

Denumirea  

funcţiei 

Structura 

funcţiei 

Nivel 

studii 

Gradația 

0 - 5 

Salar 

de 

bază 

Cotă procentuală 

gradație vechime 

0-22,5% 

Noul salar  

de bază 

Spor 

CFP 

10% 

Majorare 

proiecte 

F.E.30% 

Total 

venit 

lunar 

18. VACANT Inspector I 

asistent 
FPE S - 2.450 - 2.450 - - 2.450 

 

 

 

X. SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ (S.V.S.U.) PESAC   
Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele 

titularului postului 

Denumirea  

funcţiei 

Structura 

funcţiei 

Nivel 

studii 

Gradația 

0 - 5 

Salar 

de 

bază 

Cotă procentuală 

gradație vechime 

0-22,5% 

Noul salar  

de bază 

Spor 

CFP 

10% 

Majorare 

proiecte 

F.E.30% 

Total 

venit 

lunar 

19. NEDIN  

Vasile-Petru 

Șef S.V.S.U. FCE M 1 3.000 7,5% 

(225) 

3.225 - - 3.225 

 

 
 

XI. CONSILIER PERSONAL  
Nr. 

crt. 

 

Numele şi prenumele titularului 

postului 

Denumirea 

funcţiei 

Structura 

funcţiei 

Nivel 

studii 

Gradația 

0 - 5 

Salar de 

bază 

Noul salar 

de bază 

Total 

venit 

lunar 

20. MILOȘ 

Liviu 
Consilier personal al primarului

 
FCE M 5 3.250 3.250 3.250 
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SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR 

 
 

Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele 

titularului postului 

Denumirea 

funcţiei 

Structura 

funcţiei 

Nivel 

studii 

Gradația 

0 - 5 

Salar 

de 

bază 

Cotă 

procentuală 

gradație vechime 

0-22,5% 

Noul salar 

de bază 

Spor 

CFP 

10% 

Majorare 

proiecte 

F.E.30% 

Total 

venit 

lunar 

        

 

 COMPARTIMENTUL EVIDENȚA PERSOANELOR 

1. TEMPORAR VACANT 

 

Inspector 

I principal 
FPE S 3 3.070 - 3.070 - - 3.070 

 SICOE Anișoara-

Nicoleta 

(fostă LEZEU) 

– numire pe perioadă 

nedeterminată   
(suspendare raport de 

serviciu începând cu data de 

08.08.2018 – concediu 

pentru creștere copil până la 

vârsta de 2 ani) 
 

    

 

 

3 

 

 

 

3.070 

 

 

 

17,5% 

(537 lei) 

 

 

 

3.607 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

3.607 

2. MLADENOV  

Gabriela 

Inspector I 

debutant 
FPE S 0 2.450 - 2.450 - - 2.450 

     

 

   COMPARTIMENTUL STARE CIVILĂ 

3. MILOȘ 

Monica 

Inspector I 

principal 
(Coordonato

r serviciu) 

FPE S 3 3.070 17,5% 

(537 lei) 

3.607 - - 3.607 
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	Cuantumul indemnizației de hrană se poate modifica în funcție de modificările apărute în ceea ce privește salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată.
	LISTA salariaților beneficiari ai indemnizației de hrană,
	începând cu data de 01.12.2018:
	În cazul încadrării în posturile vacante a unor noi angajați, aceștia vor beneficia, de asemenea, de indemnizația de hrană mai sus menționată.
	În mod similar, dacă unor salariați le încetează raportul de muncă sau de serviciu, acestora le încetează și acordarea indemnizației de hrană.
	INSPECTOR I PRINCIPAL-contabil,
	Trifa Liliana-Nicoleta
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	 POLIȚIA-112

	INUNDAŢIILE
	CUTREMURELE
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	ALUNECĂRI DE TEREN
	TORNADELE
	ACCIDENTE TEHNOLOGICE
	Art.28. Un accident cu substanţe periculoase poate avea loc oriunde. Comunitatiile aflate lângă fabrici chimice sunt expuse la riscuri sporite. Totuşi, substanţele periculoase sunt transportate pe străzi, cai ferate si rute navale zilnic, astfel ca or...
	Art.29. Ce sa faceţi inaintea unui accident cu substanţe periculoase?
	Capitolul 6 - Protecţia populaţiei şi a bunurilor materiale
	Secţiunea 1 - Înştiinţarea, avertizarea şi alarmarea
	B. CAUZE DE INCENDIU
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	STINGATOR PORTABIL
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	STINGATOARE CU LICHID DE VAPORIZARE
	FUNCŢIONARE
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	Art.1. Obiectul instrucţiunii
	1. La descoperirea unui incendiu, orice persoană are următoarele obligaţii:
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	Stabilirea punctelor vitale vulnerabile la incendiu din cadrul PRIMĂRIEI COMUNEI PESAC
	Art.l. Prin punct vital vulnerabil la incendiu se înţelege acel loc de munca, instalaţie, echipament etc. indispensabil asigurării funcţionalităţii principale a construcţiilor si agenţilor economici si care prezintă cel puţin risc mediu de incendiu.
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