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ANEXA la HCL nr.170 din 27.12.2010

Nr.
Crt.

Deficienţe/Activităţi Măsura pentru îndepărtarea
deficienţelor la normele de apărare
împotriva incendiilor

Termen de
realizare

Răspunde

1 art.18 lit.b) din OMAI
nr.163/2007: nu este întocmită fişa
obiectivului, conform modelului
prezentat în anexa nr.5 din
Regulamentul de Planificare,
organizare, pregătire şi desfăşurare
a activităţii de prevenire a
situaţiilor de urgenţă aprobat prin
OMAI nr.1474/2006.

Întocmirea fişei obiectivului,
conform modelului prezentat în
anexa nr.5 din Regulamentul de
Planificare, organizare, pregătire
şi desfăşurare a activităţii de
prevenire a situaţiilor de urgenţă
aprobat prin OMAI
nr.1474/2006 art.38(2)..

31.12.2010 - primar Vasile
Ciceac

-Roszkoş Ioan,
şef serviciu

2 art.81, alin.(2) OMAI nr.163/2007
coroborat cu Normativul pentru
proiectarea şi executarea
instalaţiilor electrice cu tensiuni
până la 1000 V c.a. şi 1500 V c.c.,
indicativ I 7 din 2002, instalaţia
electrică se exploatează cu
defecţiuni şi improvizaţii – corpuri
de iluminat suspendate direct de
conductor electric din holul
primăriei.

Remedierea defecţiunii la
instalaţia electrică se exploatează
cu defecţiuni şi improvizaţii –
corpuri de iluminat suspendate
direct de conductor electric

31.12.2010 -Roszkoş Ioan,
şef serviciu

3 art. 12, pct.1 din OMAI
nr.1184/2006 - Planurile de
evacuare se actualizează ori de
câte ori apar modificări;

Actualizarea Planurilor de
evacuare, conform art. 12, pct.1
din OMAI nr.1184/2006

31.03.2011 -Luca Ioan,
inspector

4 art.6 pct.2 – PAAR se actualizează
la fiecare început de an sau ori de
câte ori sunt modificări în
organizarea structurilor.

Actualizarea Planului de analiză
şi acoperire a riscurilor.

31.03.2011 -Luca Ioan,
inspector

5 art.4.13 NP086-2005 Normativ
pentru proiectarea, executarea şi
exploatarea instalaţiilor de stingere
a incendiilor: hidranţi interiori de
incendiu nu sunt marcaţi cu
iluminat de siguranţă în clădirea
Casei de cultură a oraşului.

Marcarea hidranţilor interiori de
incendiu nu sunt marcaţi cu
iluminat de siguranţă conform
art.4.13 NP086-2005 Normativ
pentru proiectarea, executarea şi
exploatarea instalaţiilor de
stingere a incendiilor

30.06.2011 -Kresan Andrei,
referent

6 art.19 lit.j) Legea 307/2006
privind apărarea împotriva
incendiilor: - conducătorul
instituţiei nu a asigurat întocmirea
planului de intervenţie pentru
clădirea Primăriei.

Alocarea fondurilor pentru
asigurarea întocmirii planului de
intervenţie pentru clădirea
Primăriei, casei de cultură şi a
Bibliotecii, conform art.19 lit.j)
Legea 307/2006

30.06.2011 -Consiliul local,
-Primarul
oraşului Nădlac
Vasile Ciceac
-comparimentul
achiziţii publice,
-Roszkoş Ioan

7 art.110 alin2.OMAI nr.163/2007 -
pe calea de evacuare (parter,
accesul principal în instituţie
localul de şcoală nr.1) este
amplasată o construcţie provizorie

Eliberarea căii de evacuare, la
parterul clădirii şcolii liceului, de
construcţia provizorie, cu
respectarea prevederilor art.110
alin.2 din Ordinul 163/2007.

15.12.2010 Administrator-
Krajcsik Ioan
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pentru personalul de pază, care
reduce lăţimea căii de evacuare.

8 art.2.6.16 Normativ IP 118/1999 –
sensul de deschidere a uşii de
acces la intrarea în şcoală este
contrar sensului de evacuare a
persoanelor, localul nr.1

Modificarea sensului de
deschidere a uşii de acces la
intrarea în şcoală, care este
contrar sensului de evacuare a
persoanelor la localul nr.1,
conform art.2.6.16 din IP
118/1999.

de comun
acord cu
proprietarul
construcţiei

-Director
Huszarik
Alexandrina
-Borlea Ioan,
responsabil psi

9 art.2.2.1. Normativ I 20/2002 –
clădirea şcolii nu este echipată cu
instalaţia de protecţie la trăsnet.

Echiparea clădirii şcolii cu
instalaţia de protecţie la trăsnet,
conform art.2.2.1 Normativ I
20/2002

30.06.2011 -Director
Huszarik
Alexandrina
-Borlea Ioan,
responsabil psi

10 18 lit.l OMAI nr.163/2007- nu
există evidenţa exerciţiilor de
evacuare a personalului
propriu/utilizatorilor (pentru toate
localurile de grădiniţă controlate)

Întocmirea graficului exerciţiilor
de evacuare a personalului
propriu/utilizatorilor pentru toate
localurile de grădiniţă.

15.12.2010 -Director,
Radici Alena;

-Roskoş
Duşan,
responsabil psi

11 art.108 alin1. din OMAI
nr.163/2007 – căile de evacuare nu
sunt marcate cu indicatoare
standardizate, conform
reglementărilor specifice, astfel
încât traseele de evacuare să fie
recunoscute cu uşurinţă atât ziua
cât şi noaptea de persoane care le
utilizează  în caz de incendiu
Grădiniţa PP1 şi PN2.

Marcarea căilor de evacuare cu
indicatoare standardizate,
conform reglementărilor
specifice, astfel încât traseele de
evacuare să fie recunoscute cu
uşurinţă atât ziua cât şi noaptea
de persoane care le utilizează  în
caz de incendiu Grădiniţa PP1 şi
PN2, conform art.108 alin 1
OMAI 163/2007.

31.03.2011 -Director,
Radici Alena;

-Roskoş
Duşan,
responsabil psi

12 art.26.16 Normativ P 118/1999 –
sensul de deschidere al uşilor pe
traseul de evacuare este spre
interior, contrar sensului de
deplasare a persoanelor, la
grădiniţa PP1 şi PN2. Această
neregulă a fost consemnată în
precedentul document de control şi
nu a este remediată .

Modificarea sensului de
deschidere al uşilor pe traseul de
evacuare în direcţia sensului de
evacuare a persoanelor, potrivit
art.26.16 din Normativ
P118/1999.

31.03.2011 -Director,
Radici Alena;
-Roskoş
Duşan,
responsabil psi

13 art.4.2.107 Normativ P118/1999 –
nu există scara exterioară de
evacuare a persoanelor în caz de
incendiu la Centrul de zi Nădlac.

Realizarea proiectului de
execuţie şi a construcţiei scării
exterioare de evacuare a
persoanelor în caz de incendiu la
construcţia Centrului de zi
Nădlac, potrivit art.4.2.107
Normativ IP 118/1999.

30.06.2010 Iaroş Rudolf,
director
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