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Privind stabilirea obligaliilor conducitorilor locurilor de munci in domeniul prevenirii qi
stingerii incendiilor in cadrul primiriei Bicaz, jude{ul Neamt

Nicolae Siligean, Primarul oraqului Bicaz, jude{ul Neam{;

AvAnd in vedere prevederile: art. 19 lit. a) din Legea nr. 30i din 2006 privind Apdrarea
Impotriva Incendiilor; arI. 17 11t. a) din Ordinul nr. 163 din 28 februarie 2007 pentru aprobarea
Normelor Generale de Apdrare impotriva Incendiilor,

In conformitate cu prevederile art. 1,55, alin. 5, lit. b), din O.U.G. nr.
Codul Adminishativ, primarul coordoneazb. prin aparatul de specialitate,
serviciilor necesare bunei funcliondri a1e instituliei, qi nu numai,

in temeiul prevederilor afi. 796, alin. 1, lit. b) din O.U.G. nr. 57 din
Administrativ,

57 din 2019 privind
indeplinirea tuturor

2019 privind Codul

DISPUN

Art' 1' conducitorul locului de muncr ($efii punctelor de Lucru) din
cadrul PRTMARTEI ORA$ULUI BlcAZ, judelul Neam{o responsabilii cu organizarea,
aplicarea, controlul qi supravegherea mdsurilor de Apirare impotriva Incendiilor pe locul de
muncA, au urmAtoarele obliga(ii:

a. organizeaz6,, potrivit legislaliei in vigoare, activitatea de prevenire gi stingere a incendiilor
in sectoarele de activitate pe care le conduc;

b. execut[ atribulii de cordonator al intervenliei sau de qef de echipd in cadrul echipei de
intervenlie, pe locul de munc6;

c. aplicd qi asigurd instruirea intregului personal din subordine, potxivit dispoziliilor in
vigoare (Ordinulnr.712 din2005 pentru aprobarea Dispoziliilor generale privind instruirea
salarialilor in domeniul situa{iilor de urgenjd, modificat prin ordinul nr. 7g6 din 2005
privind modificarea gi completarea Ordinului ministrului administraliei gi intemelor nr.
712 din 2005 pentru aprobarea Dispoziliilor generale privind instruirea salariatilor in
domeniul situatiilor de urgentd);

d. executd controale sistematice ale respectdrii prevederilor qi instrucliunilor de prevenire qi
stingere a incendiilor in locurile de muncd in sectorul pe care-l coordoneaz[;

e. utmdreqte dotarea, conform normelor, a tuturor locurilor de muncd din sectorul coordonat,
cu instalaliile, echipamentele de proteclie impotriva incendiilor, precum gi cu sistemele,
aparatele qi dispozitivele de proteclie impotriva incendiilor; asigurd si rdspund de
menlinerea in pennanenld a acestor dot5ri in stare de funclionare sau de utilizare (inclusiv
de efectuarea la timp a operaliilor de intrelinere, revizie, reparalii qi a verificdrilor
necesare):
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indeplinesc Ei rlspund de rcalizatea in termen, de cdtre personalul in subordine a
obligalii1or qi mdsurilor ce le revin privind autoapdrarea impotriva incendiilor;
asigurd qi rdspund de pregdtirea corespunzdtoare a intregului personal din subordine in ceea
ce priveqte modul de comporlare qi de acliune in cazul unui incendiu;
organizeazS' instruirea corespunzdtoare a echipelor de intervenlie, efectueazd exercilii
practice gi aplicalii periodice in baza schemelor de intervenlie;
in caz de incendiu, coordoneazd acliunile de interven{ie ale forlelor qi mijioacelor
proprii sectorului respectiv Ei coopereazl cupompierii militari sau alte forte sosite la locul
incendiului, comunicand acestora elementele tehnice specifice instalaliilor afectate, pentru
a se asigura eficienga intervenliei:
indeplinesc, la termen, mdsurile Ei sarcinile de p.s.I, ce le revin in urma controalelor
executate de organele de specialitate;

k' iau mdsuri pentru intocmir ea, actlalizarea, afiqarea qi insuEirea de cdtre personalul din
subordine a Instrucliunilor de Apdrare impotriva Incendiilor

Art. 2. Instrucfiunile de ApArare impotriva Incendiilor pentru locurile de muncd din cadrul
Primdriei Orasului Bicaz, judelul Neam!, vor fi intocmite in conformitate cu specificul fiecdrui loc
de muncd qi vor fi aclL.talizate ori de cdte ori apar modificiri de cdtre conducdtorii locurilor de
muncd care au atribulii privind organizarea, aplicarea, controlul si supravegherea mdsurilor de
Apdrare impotriva Incendiilor pe Locul de Muncd.

Art. 3. La data emiterii prezentei, orice alt6 dispozilie contrard se abrogd.

Art. 4. Prin grija secretarului general a1 oraqului Bicaz, prezenta dispozilie se va comunica
persoanelor si autoritidlor interesate.
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