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4. Scop 
 
4.1. Prezenta procedură stabileşte modul de realizare a activităţii reglementate, 
compartimentele şi persoanele implicate în activitatea de prevenire a incendiilor, 
protecţie civilă şi situaţii de urgenţă, în sensul asigurării unei activităţi optime.  
4.2. Procedura dă asigurări cu privire la existenţa documentaţiei adecvate derulării 
activităţii menţionate la 4.1.  
4.3. Asigură continuitatea activităţii menţionate la 4.1., inclusiv în condiţii de fluctuaţie a 
personalului.   
4.4. Sprijină auditul şi/sau alte organisme abilitate în acţiuni de auditare şi/sau control, 
iar pe manager în luarea deciziei. 
4.5. Stabileşte circuitul documentelor necesare acestei activităţi. 
4.6. Stabileşte reguli privind desfăşurarea activităţilor specifice.  
4.7. Întreaga documentaţie realizată pentru protecţia împotriva incendiilor constituie 
baza legală pentru a se evita orice început de incendiu sau situaţie dificilă. În cazul în 
care acestea totuşi se întâmplă, sunt stabilite reguli după care se va acţiona.  
 
5. Domeniu de aplicare 
 
5.1. Definirea activităţii la care se referă procedura operaţională, potrivit legislaţiei în 
vigoare, incidentă în domeniul reglementat. 
5.2. Delimitarea explicită a activităţii procedurate, în cadrul portofoliului de activităţi 
desfăşurate de UVT. Activitatea procedurată este iniţiată de conducerea UVT şi are la 
bază necesitatea protejării personalului şi a bunurilor materiale ale instituţiei împotriva 
acţiunii distructive a unui incendiu sau a unor situaţii de urgenţă (calamităţi, catastrofe, 
dezastre etc.).  
5.3. Această procedură se aplică tuturor compartimentelor din cadrul UVT. 
 
6. Documente de referinţă 
 
6.1. Reglementări internaţionale  
 - 
6.2. Legislaţia primară: 

• Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

• OMAI nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva 
incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare. 
 

6.3. Legislaţia secundară: 
• Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 
• Legea nr. 82/1991, Legea contabilităţii, cu modificările şi completările ulterioare;  
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• OMAI nr. 712/2005 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind instruirea 
salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă;  

• OMAI nr. 786/2005 privind modificarea şi completarea OMAI nr. 712/2005 pentru 
apobarea Dispoziţiilor generale privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor 
de urgenţă; 

• OMEN nr. 3946/2001 privind Norme de prevenire şi stingere a incendiilor specific 
unităţilor cu profil de învăţământ şi educaţie; 

• OMAI nr. 1435/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare şi 
autorizare privind securitatea la incendiu şi protecţia civilă; 

• OMAI nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva 
incendiilor; 

• OSGG nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al 
entităţilor publice, modificat prin OSGG nr. 200/2016. 

 
6.4. Alte documente, inclusiv reglementări interne ale UVT: 

• Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, cu modificările şi completările 
ulterioare;  

• Legea nr. 15/2016 privind modificarea şi completarea Legii nr. 349/2002 pentru 
prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun. 

• Orice acte normative în vigoare, care prezintă interes pentru domeniul 
reglementat. 

 
7. Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi 
 
7.1 Definiţii 
 

Nr.  
crt. 

 
Termenul 

Definiţia şi/sau, dacă este cazul, actul care defineşte 
termenul 

1 Incendiu Foc mare care cuprinde şi distruge parţial sau total o 
clădire, pădure, pârjol. 

2 Prevenire Avertizare, informare, înştiinţare. 

3 Instruire 

Ansamblul de activităţi organizate, parte a pregătirii 
profesionale a lucrătorilor care au ca scop însuşirea şi 
formarea deprinderilor necesare în vederea prevenirii şi 
reducerii efectelor negative ale situaţiilor de urgenţă sau ale 
dezastrelor la locul de muncă şi în incinta instituţiilor şi 
agenţilor economici. 

4 Situaţie de urgenţă 

Eveniment excepţional, cu caracter nonmilitar, care, prin 
amploare şi intensitate, ameninţă viaţa şi sănătatea 
populaţiei, mediul înconjurător, valorile materiale, iar pentru 
restabilirea stării de normalitate sunt necesare adoptarea de 
măsuri şi acţiuni urgente, alocarea resurse suplimentare şi 
managementul unitar al forţelor şi mijloacelor implicate. 
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7.2 Abrevieri 
 

Nr. crt. Abrevierea Termenul abreviat 
1.  CA    Consiliul de administraţie 
2.  DE   Direcţia economică 
3.  DGA Director general-administrativ  
4.  DTA Direcţia tehnico-administrativă  
5.  ISU   Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă 
6.  MEN   Ministerul Educaţiei Nationale 
7.  NGPSI   Norme generale – PSI 
8.  OMAI   Ordin al ministrului administraţiei şi internelor 
9.  OMEN   Ordin al ministrului educaţiei naţionale 

10.  OSGG   Ordin al secretarului general al Guvernului 
11.  PC   Protecţie civilă 
12.  PO Procedură operaţională 
13.  PSI   Prevenirea şi stingerea incendiilor 
14.  SU Situaţii de urgenţă 
15.  SGIP   Serviciul gestiune şi întreţinere patrimoniu 
16.  SSM   Securitate şi sănătate în muncă 
17.  UVT   Universitatea ,,Valahia” din Târgovişte 

 
8. Descrierea procedurii operaţionale 
 
8.1. Generalităţi 

 
8.1.1. Prin esenţa lor, protecţia civilă, prevenirea şi stingerea incendiilor, securitatea şi 
sănătatea în muncă au un caracter preventiv, menirea lor fiind preîntâmpinarea 
producerii accidentelor de muncă şi/sau a îmbolnăvirilor profesionale. 
Reglementările legale din domeniu sunt astfel stabilite, încât să apere viaţa, sănătatea 
şi integritatea corporală a participanţilor la procesul de muncă. Teoretic, dacă normele 
de securitate şi sănătate în muncă, normele de prevenire şi stingere a incendiilor, 
normele de protecţie civilă sunt realizate şi respectate întocmai, accidentele şi 
îmbolnăvirile profesionale pot fi prevenite. 
8.1.2. În acelaşi timp, diferitele forme ale răspunderii juridice pentru încălcarea normelor 
de securitate şi sănătate în muncă, de prevenire şi stingere a incendiilor şi protecţie 
civilă sunt menite să contribuie efectiv la realizarea caracterului preventiv al protecţiei 
muncii; în acest context, trebuie subliniate reglementările referitoare la repararea 
pagubelor celor vătămaţi prin accidente de muncă sau îmbolnăviri profesionale, care 
sunt de natură să stimuleze realizarea în practică a cerinţelor de securitate şi sănătate 
în muncă, prevenire şi stingere a incendiilor şi protecţie civilă. 
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8.2. Organizare şi funcţionare 
 

   8.2.1. Serviciul gestiune şi întreţinere patrimoniu – SGIP - este organizat astfel: 
       

  - Şef SGIP 
        - Responsabil în domeniul SSM – protecţia muncii 
        - Responsabil în domeniul SU – PSI  
        - Responsabil în domeniul SU – PC 
            

8.3. Atribuţiile din cadrul SGIP 
 
8.3.1. Atribuţiile Şefului SGIP în domeniul situaţiilor de urgenţă – PSI şi protecţie 
civilă: 

- coordonează activitatea în domeniul situaţiilor de urgenţă; 
- participă la elaborarea şi aplicarea concepţiei de apărare împotriva incendiilor la 

nivelul UVT; 
- controlează aplicarea normelor de apărare împotriva incendiilor şi de protecţie 

civilă; 
- îndrumă şi controlează activitatea de apărare împotriva incendiilor şi protecţie 

civilă; 
- participă la şedinţele de instruire planificate şi organizate de ISU ,,Basarab I” al 

judeţului Dâmboviţa; 
- întocmeşte dispoziţiile de PSI şi PC;  
- urmăreşte realizarea măsurilor stabilite în urma controalelor şi a inspecţiilor de 

prevenire împotriva  incendiilor;  
- însoţeşte organele de control externe pe perioada desfăşurării controalelor şi dă 

informaţiile solicitate de aceştia; 
- urmăreşte realizarea măsurilor dispuse de către inspectori, cu prilejul vizitelor de 

control şi aprobă planurile de măsuri în urma controalelor; 
- avizează documentele necesare efectuării exerciţiilor în domeniul situaţiilor de 

urgenţă, participă şi ţine evidenţa acestora; 
- propune clauze privind situaţiile de urgenţă la încheierea contractelor de 

închiriere/comodat cu alţi angajatori şi încheie protocoale pe linia situaţiilor de 
urgenţă. 

 
8.3.2. Atribuţiile responsabilului PSI: 
 

- participă la elaborarea şi aplicarea concepţiei de apărare împotriva incendiilor la 
nivel de instituţie; 

- controlează aplicarea normelor de apărare împotriva incendiilor în domeniul 
specific; 

- efectuează controale interne la locurile de muncă, cu informarea, în scris, a 
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conducătorului instituţiei asupra deficienţelor constatate şi asupra măsurilor 
propuse pentru remedierea lor; 

- 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; 

- îndrumă şi controlează activitatea de apărare împotriva incendiilor şi protecţie 
civilă; 

- controlează modul de aplicare a prevederilor legale pentru apărarea împotriva 
incendiilor şi protecţie civilă, în cadrul UVT; 

- prezintă conducerii, semestrial sau ori de câte ori situaţia o impune, raportul de 
evaluare a capacităţii de apărare împotriva incendiilor şi protecţie civilă; 

- întocmeşte instrucţiuni de apărare împotriva incendiilor şi protecţie civilă; 
- efectuează instructajul introductiv general pe linie de SU;  
- participă la şedinţele de instruire planificate şi organizate de ISU ,,Basarab I” al 

judeţului Dâmboviţa; 
- însoţeşte inspectorii din cadrul ISU Dâmboviţa în timpul efectuării controalelor la 

UVT. 
 
8.3.3. Atribuţiile responsabilului PC: 

- asigură permanent coordonarea planificării şi a realizării activităţilor şi măsurilor 
de protecţie civilă la nivelul UVT;  

- răspunde de menţinerea în stare de operativitate/întreţinere a adăposturilor de 
protecţie civilă, cât şi de evidenţa şi respectarea normelor privind întrebuinţarea 
acestora; 

- răspunde de organizarea şi desfăşurarea tuturor activităţilor de protecţie civilă şi 
în domeniul situaţiilor de urgenţă potrivit legislaţiei în vigoare; 

- îndrumă şi controlează activitatea de protecţie civilă la nivelul UVT; 
- întocmeşte, actualizează, păstrează şi pune în aplicare documentele operative 

de intervenţie şi răspuns în cazul producerii situaţiilor de protecţie civilă; 
- verifică menţinerea în permanenţă a stării de operativitate a punctelor de 

comandă de protecţie civilă şi dotarea acestora conform normativelor în vigoare; 
- verifică prin exerciţii de alarmare viabilitatea, starea de operativitate şi 

intervenţie; 
- propune şefului de compartiment măsuri de îmbunătăţire a activităţii de protecţie 

civilă, în domeniul situaţiilor de urgenţă şi dezastrelor, în zona de competenţă; 
- participă la activităţile organizate de ISU – controale, cursuri, instructaj, analize, 

consfătuiri, concursuri;  
- prezintă şefului de compartiment propuneri pentru introducerea în bugetul de 

venituri şi cheltuieli a fondurilor necesare pentru realizarea măsurilor de protecţie 
civilă; 

- are în evidenţă hărţi, planuri, schiţe, trasee reţele utilităţi ale zonei şi obiectivelor 
din raza de acţiune; 
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- însoţeşte inspectorii de la ISU Dâmboviţa în timpul efectuării controalelor care 
vizează activitatea de protecţie civilă în cadrul UVT; 

- prezintă şefului de compartiment, semestrial sau de câte ori situaţia o cere, 
raportul de asigurare a capacităţii de apărare în cazul producerii unei situaţii de 
urgenţă care intră în zona sa de competenţă. 
 

9. Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii 
 
9.1. Rectorul:  

- răspunde de buna organizare şi efectuare a operaţiunilor, privind punerea în 
aplicare a măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor şi protecţie civilă (SU) 
la spaţiile de învăţământ şi cazare ce aparţin UVT; 

- emite decizia de numire a responsabililor cu punerea în aplicare a măsurilor de 
prevenire şi stingere a incendiilor şi protecţie civilă la spaţiile de învăţământ şi 
cazare ce aparţin UVT; 

- aprobă planul de analiză şi acoperire a riscurilor la nivelul UVT;  
- aprobă planul de apărare în situaţii de urgenţă la nivelul UVT;  
- aprobă planul de evacuare în situaţii de urgenţă la nivelul UVT;  
- coordonează procesul de instruire la nivelul UVT, prin asigurarea cadrului 

organizatoric, a logisticii şi resurselor financiare; 
- aprobă tematica anuală de instructaj periodic în domeniul situaţiilor de urgenţă; 
- aprobă graficul anual de instruire în domeniul situaţiilor de urgenţă; 
- impune aplicarea procedurii; 
- alocă resursele necesare desfăşurării activităţii; 
- aprobă prezenta procedură; 
- aprobă reviziile prezentei proceduri. 

 
9.4. DGA: 

- răspunde de organizarea şi efectuarea operaţiunilor privind punerea în aplicare a 
măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor şi protecţie civilă (SU) la nivelul 
UVT; 

- avizează procedura;  
- organizează grupuri de lucru pentru discutarea şi aplicarea procedurii. 

 
9.5. DE: 

- răspunde de ţinerea la zi a evidenţei operative şi contabile; 
- înregistrează în evidenţe rezultatele privind achiziţionarea de mijloace tehnice de 

primă intervenţie în SU. 
 

         9.6. SGIP: 
- verifică buna organizare şi efectuare a operaţiunilor privind punerea în aplicare a 

măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor şi protecţie civilă (SU) la spaţiile 
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de învăţământ şi cazare ce aparţin UVT; 
- întocmeşte decizia de numire a responsabililor cu punerea în aplicare a măsurilor 

de prevenire şi stingere a incendiilor şi protecţie civilă, la spaţiile de învăţământ şi 
cazare ce aparţin UVT; 

- întocmeşte planul de analiză şi acoperire a riscurilor la nivelul UVT; 
- întocmeşte planul de apărare în situaţii de urgenţă la nivelul UVT; 
- întocmeşte planul de evacuare în situaţii de urgenţă la nivelul UVT; 
- verifică procesul de instruire la nivelul UVT prin asigurarea cadrului organizatoric, 

a logisticii; 
- întocmeşte tematica anuală de instructaj periodic în domeniul SU; 
- întocmeşte graficul anual de instruire in domeniul SU; 
- impune aplicarea procedurii; 
- alocă resursele necesare desfăşurării activităţii (mijloace de primă intervenţie – 

stingător, furtun hidrant interior şi exterior); 
- întocmeşte planul de evacuare – schiţa de intervenţie în situaţii de urgenţă 

pentru fiecare obiectiv în parte (facultăţi, departamente, servicii, cămine 
studenţeşti, spaţii administrative etc.). 

 
9.7. Angajaţi: 

- participă la instructajele în domeniul SU; 
- participă la activităţile practice de pregătire - simulare a unor SU (incendiu; 

cutremur etc.). 
 
10. Anexe, înregistrări, arhivări 
 
10.1. Documentele întocmite de cadrul tehnic PSI, inspectorul PC, responsabilii PSI şi 
PC pe facultăţi, departamente şi servicii se înregistrează la Registratura UVT  
10.2. Arhivarea documentelor se face cronologic şi se păstrează în cadrul SGIP în 
dosare sau în bibliorafturi, în funcţie de termenul de păstrare. 
 
Nr. 

anexă 
Denumirea 

anexei Elaborator Aprobă Nr. de 
exemplare Difuzare 

Arhivare 
Alte 

loc perioad
a 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Lista cu 
personalul care 
a luat la 
cunoştinţă 
despre 
existenţa 
procedurii 

Vatau 
Constantin rector 2 Vatau 

Constantin SGIP  5 ani - 

2 
Tematica PSI 
pentru anul 
2017 

Vatau 
Constantin rector 2 Vatau 

Constantin SGIP  5 ani - 
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11. Dispoziţii finale 
 
11.1.Cadrul tehnic PSI, inspectorul PC, responsabilii cu punerea în aplicare a măsurilor 
PSI şi PC la compartimentele din cadrul UVT au obligaţia:  

- să asigure realizarea la timp şi de calitate a tuturor sarcinilor de serviciu; 
- să manifeste fermitate în aplicarea legilor şi solicitudine faţă de organele de 

control cu care colaborează sau care cer sprijin în rezolvarea unor probleme din 
domeniul SSM şi SU; 

- să manifeste solicitudine faţă de toţi angajaţii care se adresează 
Compartimentului de prevenire şi protecţie. 

 
11.2.Respectarea prevederilor prezentei proceduri privind urmărirea îndeplinirii 
măsurilor şi a acţiunilor de prevenire şi de pregătire a intervenţiei în cazul calamităţilor, 
completată cu atribuţiile şi sarcinile prevăzute în fişa postului, constituie sarcină de 
serviciu pentru tot personalul angajat la UVT.  
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ANEXA 2 

 
TEMATICA 

privind instruirea salariaţilor Universităţii ,,Valahia” din Târgovişte 
în domeniul situaţiilor de urgenţă 

(prevenirea şi stingerea incendiilor şi protecţie civilă) 
 

Personal TESA – birouri şi personal didactic 
Tema Semestrul Conţinutul temei 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 
I 

- Legea 307/2006, cap. II, art. 6 – 22; Obligaţiile conducătorului locului de muncă, 
utilizatorului şi salariatului privind apărarea împotriva incendiilor; 
- OMAI 163/2007, cap. II, art. 21 – 36; Organizarea apărării  împotriva incendiilor 
la locul de muncă; 
- Legea 481/2004, cap. II, art. 10 – 16; Organizarea protecţiei civile; cap. III, art. 20 
şi cap. IV, art. 28 – 31; Obligaţiile salariaţilor privind protecţia civilă; 
- Antrenament practic privind modul de acţiune a salariaţilor în cazul producerii 
unei situaţii de urgenţă; 

 
 
 

2 

 
 

 
II 

- Legea 307/2006, cap. V, art. 43 – 46; Răspunderea juridică; 
- OMAI 163/2007, cap. III, art. 73 – 79; Evacuarea utilizatorilor şi securitatea 
forţelor de intervenţie; 
- Legea 481/2004, cap. V, art. 32 – 38; Pregătirea pentru protecţia civilă; cap. IX, 
art. 74 – 78; Contravenţii şi sancţiuni; 
- Descrierea, funcţionarea, întreţinerea şi modul de utilizare a instalaţiilor şi 
mijloacelor de prevenire şi stingere a incendiilor; 

 
Personalul muncitor 

Tema Luna Conţinutul temei 
 
 

1. 

 
 

Ianuarie 

- Legea 307/2006, cap. II, art. 6 – 12; Obligaţii generale privind apărarea împotriva 
incendiilor; 
- OMAI 163/2007, cap. II, art. 21 – 36; Organizarea apărării împotriva incendiilor 
la locul de muncă; 
- Legea 481/2004, cap. II, art. 10 – 16; Organizarea protecţiei civile; 

 
2. 

 
Februarie 

- OMAI 163/2007, cap. IV, art. 80 – 96; Măsuri generale de prevenire a incendiilor 
la exploatarea construcţiilor, instalaţiilor şi  amenajărilor; 
- Legea 481/2004, cap. III, art. 20; Obligaţii privind protecţia civilă;  

 
 

3. 

 
 

Martie 

- Legea 307/2006, cap. II, art. 19 – 22; Obligaţiile conducătorului instituţiei, 
utilizatorului şi salariatului; 
- Legea 481/2004, cap. IV, art. 28 – 31; Obligaţiile salariaţilor privind protecţia 
civilă; 
- Antrenament practic de executare a intervenţiei salariaţilor în cazul producerii 
unei situaţii de urgenţă la locul de muncă; 

 
4. 

 
Aprilie 

- OMAI 163/2007, cap. IV, art. 97 – 106; Măsuri generale de prevenire a incendiilor 
la executarea lucrărilor cu foc deschis; 
- Legea 481/2004, cap. V, art. 32 – 38; Pregătirea pentru protecţia civilă; 

 
5. 

 
Mai 

- Legea 307/2006, cap. V, art. 43 – 46; Răspunderea juridică; 
- Legea 481/2004, cap. VI, art. 39 – 44; Protecţia populaţiei şi a bunurilor materiale 
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– înştiinţarea, avertizarea şi alarmarea; 
 

6. 
 

Iunie 
- OMAI 163/2007, cap. IV, art.107 – 115; Măsuri generale de prevenire a 
incendiilor la exploatarea căilor de evacuare; 
- Legea 481/2004, cap. VI, art. 45; Adăpostirea; 

 
7. 

 
Iulie 

- OMAI 163/2007, cap. IV, art. 120 – 122; Măsuri generale de prevenire a 
incendiilor în spaţii destinate persoanelor cu dizabilităţi; 
- Legea 481/2004, cap. VI, art. 55 – 58; Evacuarea; 

 
8. 

 
August 

- OMAI 163/2007, cap. V, art. 123 – 132; Echiparea şi dotarea cu mijloace tehnice 
de apărare împotriva incendiilor; 
- Legea 481/2004, cap. VII, art. 59 – 62; Limitarea şi înlăturarea urmărilor 
situaţiilor de protecţie civilă; 

 
 

9. 

 
 

Septembrie 

 - Legea 307/2006, cap. II, art. 6 – 12; art. 22;  Obligaţii generale privind apărarea 
împotriva incendiilor; 
- Legea 481/2004, cap. VIII, art. 63 – 67; Asigurarea materială; 
- Antrenament practic de executare a intervenţiei salariaţilor în cazul producerii 
unei situaţii de urgenţă la locul de muncă; 

 
10. 

 
Octombrie 

- Legea 307/2006, cap. II, art. 6 – 12; art. 22;  Obligaţii generale privind apărarea 
împotriva incendiilor; 
- Legea 481/2004, cap. VIII, art. 68 – 73; Asigurarea financiară; 

 
11. 

 
Noiembrie 

- ORDIN 3946/2001 – Norme de prevenire şi stingere a incendiilor specifice 
învăţământului; cap. II, art. 2.1. – 2.206; Măsuri comune de prevenire şi stingere a 
incendiilor; 
- Legea 481/2004, cap. IX, art. 74 – 78; Contravenţii şi sancţiuni;  

 
 

12. 

 
 

Decembrie 

- ORDIN 3946/2001 – Norme de prevenire şi stingere a incendiilor specifice 
învăţământului; cap. III, art. 3.1. – 3.126; Măsuri specifice de prevenire şi stingere a 
incendiilor; 
- Descrierea, funcţionarea, întreţinerea şi modul de utilizare a instalaţiilor şi 
mijloacelor de prevenire şi stingere a incendiilor; 

 
Personal Pază 

Tema Semestrul Conţinutul temei 
 

    1. 
 
I 

- ORDIN 3946/2001 – Norme de prevenire şi stingere a incendiilor specifice 
învăţământului; cap. III, art. 3.1. – 3.126; Măsuri specifice de prevenire şi stingere a 
incendiilor;  
- Legea 307/2006, cap. II, art. 6 – 12; art. 22;  Obligaţii generale privind apărarea 
împotriva incendiilor; 
- Descrierea, funcţionarea, întreţinerea şi modul de utilizare a instalaţiilor şi 
mijloacelor de prevenire şi stingere a incendiilor; 

 
     2. 

 
       II 

- Legea 307/2006, cap. II, art. 6 – 12; art. 22;  Obligaţii generale privind apărarea 
împotriva incendiilor; 
- Legea 481/2004, cap. II, art. 10 – 16; Organizarea protecţiei civile; 
- Antrenament practic de executare a intervenţiei salariaţilor în cazul producerii 
unei situaţii de urgenţă la locul de muncă; 

 
3. 

 
III 

- Legea 307/2006, cap. II, art. 6 – 12; art. 22;  Obligaţii generale privind apărarea 
împotriva incendiilor; 
- Legea 481/2004, cap. II, art. 63 – 67; Asigurarea materială; 

 
4. 

 
IV 

- Legea 307/2006, cap. II, art. 6 – 12; Obligaţii generale privind apărarea împotriva 
incendiilor; 
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- Legea 481/2004, cap. II, art. 55 – 58; Evacuarea; 
- Antrenament practic de executare a intervenţiei salariaţilor în cazul producerii 
unei situaţii de urgenţă la locul de muncă; 

 
 

12. CUPRINS 
 

Numărul 
componentei 

în cadrul 
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operaţionale 
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