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MASURI  SPECIALE  DIN  DOMENIUL  PREVENIRII  SI STINGERII  

INCENDIILOR, CARE   SA  CONTRACAREZE   EFECTELE  
PERIOADELOR  CANICULARE  SAU  SECETOASE. 

 
 

   In perioadele caniculare sau secetoase persoana se va elabora un program 
de masuri speciale care sa contracareze efectele negative ale acestora in sfera 
prevenirii si stingerii incendiilor. 
  Masurile speciale trebuie sa cuprinda: 

●  identificarea si nominalizarea sectoarelor de activitate in care creste riscul 
de incendiu in conditiile caracteristice temperaturilor atmosferice ridicate si 
lipsei de precipitatii; 

●  interzicerea utilizarii focului deschis in zonele afectate de uscaciune 
avansata; 

● restrictionarea efectuarii, in anumite intervale din timpul zilei, a unor lucrari 
care creeaza conditii favorizante pentru producerea de incendii prin 
degajari de substante volatile sau supraincalziri excesive; 

● asigurarea protejarii fata de efectul direct al razelor solare a recipientelor, 
rezervoarelor si a altor tipuri de ambalaje care contin vapori inflamabili sau 
gaze lichefiate sub presiune, prin depozitare la umbra (copertine, 
soproane deschise etc.) sau, dupa caz, prin racire cu perdele de apa rece; 

● indepartarea din locurile unde se afla a obiectelor optice (inclusiv a 
cioburilor de sticla) care pot actiona in anumite conditii drept concentratori 
ai razelor solare; 

● asigurarea rezervelor de apa pentru incediu si verificarea zilnica a situatiei 
existente; 

●  verificarea operativitatii de actiune a personalului de pe locul de munca. 
● mediatizarea incendiilor determinate de efectele sezonului canicular si 

secetos, prin detalierea cauzelor si a imprejurarilor favorizante. 
 

    Masurile speciale stabilite vor fi aduse la cunostinta tuturor salariatilor. 
 
 
    Intocmit : 
  Boddan Ioan 
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                                                                              A P R O B , 

                                   PRIMAR 
                                     

                                     IONEL ROBERT STEFAN 
                                 

 
 

NOTĂ INTERNĂ DE CONTROL ŞI CONSTATARE PRIVIND 
ORGANIZAREA APĂRĂRII ÎMPOTRIVA INCENDIILOR LA 

 PRIMĂRIA COMUNEI „ŞTEFĂNEŞTII DE JOS” 
(Structură cadru) 

                                                                                      Nr._______din_____ 
 

Sectorul  
controlat:__________________________ 
 
Conducător/ 
Administrator:______________________ 
 
Desfăşurat  
în perioada:________________________ 
 
Participant din 
partea sectorului 
controlat:_______________________________________ 
 

1. Analiza organizării apărării împotriva incendiilor. 
1.1. Date organizatorice: 

 
Obligaţiile conducerii obiectivului controlat: 
Obligaţiile personalului din structura cu atribuţii de 
apărare împotriva incendiilor: 
Organizarea alarmării: 
Documente specifice de apărare împotriva incendiilor 

- potrivit reglementărilor în vigoare: 
Instruirea personalului pe locul de munca 

- dacă se execută periodic, de către cine: 
Afişarea de instrucţiuni: 
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Ordinea interioară dacă sunt reglementate lucrul cu 
foc deschis, fumatul, depozitarea şi evacuarea 
deşeurilor şi reziduurilor combustibile, lucrările 
premergătoare şi pe timpul sezonului rece, 
perioadelor caniculare şi secetoase, sunt asigurate 
căile de acces, de evacuare şi de intervenţie: 
Dacă se execută controale de către şeful obiectivului 
şi a sectoarelor de activitate: 
Modul de desfăşurare a exerciţii de evacuare din 
clădiri 

- se consemnează dacă s-a desfăşurat: 
 

2. Nereguli care s-au înlăturat prin activitatea de îndrumare şi 
control: 

 
3. Nereguli constatate pe timpul controlului: 

 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
______________________________ 
 
4. Termene de remediere a neregulilor constatate: 

 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
________________________ 
 
5. Sancţiuni aplicate/tipul sancţiuni/locul unde s-a manifestat 

încălcarea/persoana sancţionată: 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
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__________________________________________________________
__________________________________________________________
___________________________. 
 
Cadru tehnic p.s.i.                                    Conducătorul locului de 
muncă 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                            A P R O B , 

                                   PRIMAR 
                                    PRIMĂRIA COMUNEI “ŞTEFĂNEŞTII DE JOS” 

                                                               IONEL ROBERT STEFAN 
 
 

PLAN DE MĂSURI  
REZULTATE ÎN URMA CONTROLULUI PE LINIA APĂRĂRII 
ÎMPOTRIVA INCENDIILOR DIN PERIOADA ______________  

LA PRIMĂRIA COMUNEI „ŞTEFĂNEŞTII DE JOS” 
 
 

Nr. 
crt. 

Măsura Cine răspunde Termen 

0 1 2 3 
1. Reactualizarea „Planului de 

Intervenţie” în caz de incendiu şi 
inaintarea spre avizare I.S.U. al 
Judeţului Ilfov 

Cadru tehnic p.s.i. 
(nume, prenume) 

data 

2. Verificarea şi după caz reâncărcarea 
stingătoarelor cu praf şi CO2 

Cadru tehnic p.s.i.  
(nume, prenume) 

 

data 

3. Înlocuirea siguranţelor decalibrate 
de la tabloul electric 

Electrician  
(nume, prenume) 

data 
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                                                                                        Întocmit 
                                                                                                         Pompier Specialist 

                                                                                                        Cadru Tehnic  PSI 

                                                                                                        Col Rt. Bogdan Ioan            

 

                                  
 
 
 # Planurile de măsuri rezultate în urma controalelor pe linia 
apărării împotriva incendiilor se întocmesc atât pentru controalele 
efectuate pe linie internă cât şi pentru cele efectuate de organele de 
control ale Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă. 
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