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OFERTA DE SERVICII ÎN DOMENIUL 
 

SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ (PSI) 
 
  În conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare Legea 307/2006 privind apărarea 
împotriva incendiilor şi a O.M.A.I.712 şi 786/2005 privind instruirea salariaţilor în domeniul 
situaţiilor de urgenţă vă informăm asupra obligativităţii tuturor agenţilor economici şi instituţiilor 
de a elabora documentaţia tehnico-organizatorică de apărare împotriva incendiilor.  
  Cuprinsul documentaţiei tehnico-organizatorice:  
 
I. ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR 
1. Decizie privind stabilirea modului de organizare şi a responsabilităţilor privind apărarea 
împotriva incendiilor 
  Anexa nr. 1 – Atribuţiile personalului numit în structura organizatorică 
  Anexa nr. 2 – Structura organizatorică a activităţii de apărare împotriva incendiilor  
2. Decizie privind modul de executare a lucrărilor cu foc deschis Anexa nr. 1 – Procedura de 
emitere, semnare, luare la cunoştinţă şi păstrare a „Permisului de lucru cu foc”  
  Anexa nr. 2 – Instrucţiuni specifice de prevenire a incendi ilor la executarea lucrărilor cu 
foc deschis 
3. Decizie privind reglementarea fumatului 
4. Decizie privind modul de gestionare a deşeurilor, reziduurilor şi a ambalajelor specifice 
activităţii 
5. Decizie privind măsurile speciale din domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor, care să  
  contracareze efectele perioadelor de sezon rece, caniculare sau secetoase  

Anexa nr. 1 – Reguli şi măsuri speciale pentru contracararea efectelor perioadelor de 
sezon rece, caniculare sau secetoase.  
6. Decizie privind sistemul de măsuri tehnice şi organizatorice referitoare la instruirea în 
domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor  

Anexa nr. 1 – Tematici orientative pentru efectuarea diferitelor categorii de instructaje pe 
linie de P.S.I.  
  Anexa nr. 2 – Instrucţiuni de apărare împotriva incendi lor pe locurile de muncă 
7. Decizie privind răspunderile ce revin părţilor în ceea ce priveşte asigurarea apărării împotriva 
incendiilor pentru cazurile de concesionare, închiriere şi antrepriză 
  Anexa nr. 1 – Convenţie pentru prevenirea şi stingerea incendiilor (model) 
 
 II. ALTE DOCUMENTE SPECIFICE ACTIVITĂŢII DE APĂRARE ÎMPOTRIVA 
INCENDIILOR 
1. Echiparea cu mijloace tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor 
2. Condiţii specifice pentru asigurarea intervenţiei în caz de incendiu  
3. Concluzii şi măsuri tehnico-organizatorice  
4. Planul de intervenţie 
5. Fişa Obiectiv 
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6. Concepţia de organizare şi desfăşurare a interveţiei în caz de incendiu  
7. Forţe de intervenţie în caz de incendiu 
   
8. Lista cu substanţele periculoase (explozibile, inflamabile) utilizate  
9. Evidenţa exerciţiilor şi aplicaţiilor lunare executate  
10. Evidenţa incendiilor, exploziilor, avariilor urmate de incendii  
11. Evidenţa verificărilor profilactice ale instalaţiilor şi utilajelor În conformitate cu Dispoziţia 
generală privind instruirea în domeniul situaţiilor de urgenţă – Ordin nr. 786, Publicat in 
Monitorul Oficial nr. 884 din 19 septembrie 2005, vă transmitem oferta noastră generală: 
1. Tematica anuală de instruire P.S.I. (pentru personalul angajat);  
2. Planul tematic cadru pentru instruirea membrilor echipei de primă intervenţie;  
3. Conspecte periodice pe teme de instruire;  
4. Fise individuale de instructaj privind situaţiile de urgenţă pentru personalul angajat;  
5. Efectuarea instructajului pentru personalul angajat.  
   
   
  Pentru termenele de execuţie pentru verificarea şi întocmirea documentaţiei necesare 
pentru respectarea legislaţiei în vigoare va rugam sa ne contactati:  

Pentru tarife şi oferte particularizate în funcţie de complexitatea activităţii 
dumneavoastră, vă rugăm să ne contactaţi.  
   
  Cu stimă,  
   
   
   
   
   
  
  
  


