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1. Terminologie: 

cazuri de urgenta – situatii, evenimente, incidente care odata produse determina micsorarea 
capacitatii de productie, pun in pericol sanatatea si/sau viata utilizatorilor, prejudiciaza patrimoniul 
societatii. In functie de gravitatea precizata in prezentul plan, se stabilesc activitatile care se intreprind. 
Nu fac obiectul prezentului plan, starile de necesitate, de dezastru sau altele asemenea, declarate la 
nivel zonal, regional sau national. 
organizare si personal – totalitatea activitatilor intreprinse conform prezentului plan de catre 
persoanele anume desemnate de catre conducerea societatii, potrivit competentei profesionale si 
atributiunilor de serviciu, pentru inlaturarea sau atenuarea starilor de urgenta. 
logistica – totalitatea mijloacelor materiale si financiare puse la dispozitia fortelor de interventie si a 
persoanelor afectate de cazul de urgenta. 
persoane de contact – persoane fizice sau juridice aflate in raporturi contractuale, de colaborare sau 
de autoritate cu societatea, precum si personalul societatii aflat in relatie cu acestea. 
plan de urgenta intern – activitatile desfasurate in cazuri de urgenta de gravitate redusa 
plan de urgenta extern – activitatile desfasurate in cazuri de urgenta de gravitate mare 
zona afectata – zona de activitate pusa in pericol odata cu aparitia cazului de urgenta. Indicarea zonei 
se face dupa specificul activitatii. 
 
2.  Cazuri de urgenta 
 

a. Cazuri de urgenta de gravitate redusa 

 

1. Intreruperea alimentarii cu apa, electricitate sau a legaturilor telefonice si server timp de pana la o 
ora (deranjamente instalatii electrice, alimentare cu apa, telefonie fixa, mobila, retea IT, 
incalzire,ventilatie).  
2. Inceputuri de incendiu – orice aparitie de flacara sau de deversare accidentala de lichide inflamabile 
sau tehnologice in spatiu inchis sau la mai putin de 10 m de orice constructie, care pot periclita 
obiectele din jur pe o suprafata de maxim 10 mp, cu posibilitati de inlaturare in timp maxim de 5 min. si 
care necesita evacuarea numai a persoanelor din zona de activitate; 
3. Accident usor al unei singure persoane si pentru a carei recuperare nu se necesita asistenta medicala 
specializata. 
4. Afectarea temporara a capacitatii de reactie in caz de situatii de urgenta de pana la o ora fara urmari 
grave. 
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b. Cazuri de urgenta de gravitate mare 

 

1. Intreruperea alimentarii cu apa, electricitate sau a legaturilor telefonice si server, timp de peste o 
ora.  
2. Orice incendiu, explozie sau deversari de lichide inflamabile sau in spatiu inchis, care pot afecta 
intreaga zona de activitate si a caror inlaturare implica evacuarea zonei de activitate si a celor 
invecinate. 
3. Cel putin accidentul grav al unei singure persoane pentru a carei recuperare este necesara asistenta 
medicala specializata. 
4. Afectarea capacitatii de reactie in caz de situatii de urgenta peste o ora cu urmari grave. 

 

Apararea contra incendiilor si actiuni in situatii de urgenta 

 

Antreprenorul si subcontractorii vor organiza un punct de interventie impotriva incendiilor dotat conform 
normelor in vigoare, Legea 307/2006 = echivalent Legea 267/94 RM si Ordinului 163/2007 =echivalent HG 
1157/2007 RM [stingatoare cu spuma si cu pulbere, galeti, lopeti, tarnacoape, nisip, dotare pichet P.S.I. etc.] la 
fiecare organizare de santier. 
Antreprenorul si subcontractorii vor desemna si instrui  echipe pentru interventie rapida impotriva incendiilor 
formata din minimum trei persoane. Echipele de interventie rapida vor fi prezentate anexat acestui plan.  
In ORGANIZAREA DE SANTIER , va fi organizat Punct PSI cu urmatoarele dotari: 
• stingatoare pulbere P50, stingatoare pulbere P9;  
• Accesorii: support cange, suport rola furtun, cange, ranga PSI, lopata, cazma, galeata 10litri, topor-
tarnacop, rola furtun tip C-20m + racorduri, teava refulare aluminium tic C+ record, lada de nisip 0,4mc; 
Pentru materialele care prezinta pericol de incendiu se vor lua masuri suplimentare de protectie in conformitate 
cu indicatiile producatorilor [mod de stocare, temperaturi maxime admise, vecinatati etc.]. Retelele temporare de 
alimentare cu apa se vor ingropa in zonele unde traseul lor se incruciseaza cu caile de acces. 
In incinta santierului fumatul este interzis cu exceptia locurilor special amenajate de catre Antreprenor/ 
subcontractor. 
Antreprenorul/ subcontractorul va lua masurile de securitate in situatii de urgenta in conformitate cu prevederile 
Legii nr. 481/2004= echivalent Legea 271/94 RM-privind protectia civila. 
In situatiile in care, pe timpul sapaturilor sau excavatiilor sunt descoperite elemente de munitii nexplodate 
Antreprenorul/ subcontractorul va sista toate lucrarile, va securiza zona si va fi anuntat imediat Inspectoratul 
pentru Situatii de Urgenta, punind in aplicare prevederile planului pentru situatii de urgenta in cazul descoperirii 
de munitie neexplodata. 
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Instalatiile electrice temporare 
 
Racordurile instalatiilor electrice temporare la tablourile principale vor fi efectuate de catre o societate autorizata 
ANRE, care trebuie sa emita si buletine PRAM. Aceste buletine trebie sa faca parte din documentatia generala a 
santierului aflata la Responsabilul SSM al locatiei. 
Inainte de relizarea acestor lucrari, vor fi prezentate Beneficiarului datele prestatorului responsabil. 
Orice interventie la instalatiile electrice trebuie facuta numai de catre electricieni autorizati. 
Toate tablourile electrice din santier, indiferent de societatea care le instaleaza si exploateaza, trebuie sa respecte 
masurile de securitate: 
- sa fie incuiate si semnalizate corespunzator; 
- sa nu fie expuse intemperiilor [protejate]; 
- sa fie dotate cu sisteme  automate de intrerupere a alimentarii cu energie electrica in caz de urgenta [sigurante 
automate si calibrate]; 
- sa fie legate la centura de impamantare – centura se verifica periodic  
- sa fie dotate cu prize exterioare prevazute cu capace de protectie si in perfecta stare [nesparte sau nefixate 
corespunzator]. 
Conductorii electrici care alimenteaza santierul vor fi suspendati astfel incat sa nu fie in pericol de a fi agatati de 
utilajele care se deplaseaza in zona. 
In cazul existentei unor instalatii subterane muncitorii vor fi instruiti de catre Antreprenor/ subcontractor asupra 
metodelor ce trebuie folosite pentru a fi feriti de accidente, iar lucrarile se vor desfasura sub supraveghere tehnica 
permanenta. 
In zona amplasamentelor cablurilor electrice intrebuintarea rangilor, penelor metalice si a altor unelte complet 
metalice nu este permisa. Orice interventie se va face sub supraveghere tehnica. 
In apropierea cablurilor electrice subterane lucrarile de sapatura se vor putea executa numai dupa ce cablurile au 
fost scoase de sub tensiune, si numai sub controlul personalului de specialitate. 
 

 Spatiile de depozitare 
A se vedea schita de organizare santier- Anexa 1 

 
Antreprenorul se va asigura ca depozitarea materialelor se face in spatii special amenajate si semnalizate 
corespunzator. Acestea trebuie amplasate pe teritoriul santierului tinandu-se cont de riscurile pe care le implica 
manipularea si depozitarea materialelor, conform actelor de insotire de la producatori si de conditiile de impact 
asupra mediului [contaminari ale solului, aerului, apei etc.]. 
Antreprenorul/ subcontractorul va manipula, depozita si utiliza substantele periculoase conform fiselor de 
securitate care trebuie sa insoteasca aceste substante. Tot in aceste fise sunt mentionate si modurile de eliminare 
a deseurilor provenite de la aceste substante. 
Antreprenorul/ subcontractorul va depozita substantele chimice in spatii separate [mai ales daca au 
incompatibilitati cu alte materiale]. 
Antreprenorul/ subcontractorul se va asigura ca materialele care prezinta pericol de explozie sau incendiu [tuburi 
de oxigen, acetilena, vopsele, diluanti etc.] vor fi depozitate separat, departe de surse de caldura sau foc deschis. 
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Antreprenorul va asigura spatii suficiente pentru descarcarea si manipularea in conditii de siguranta a materialelor 
grele si/sau voluminoase. 
Antreprenorul/ subcontractorul va amplasa in spatiile de depozitare mijloace de stingere a incendiilor compatibile 
cu tipul de materiale stocate [lemn, oxigen, diluanti, materiale plastice]. 
Antreprenorul/ subcontractorul va amenaja cai de manipulare a materialelor in depozite. Acestea vor fi mentinute 
in permanenta libere si curate [fara obstacole de orice fel, noroi, pete de uleiuri sau alte substante etc.].  
Antreprenorul/ subcontractorul va marca zonele de materiale P.S.I. cu vopsea rosie. Aceste cai vor fi de asemenea 
mentinute in permanenta libere si curate. 
Este recomandata evitarea stocarii de carburanti in santier. In cazul ca se va impune si stocarea de carburanti se 
vor aplica reguli speciale de depozitare. Nu se vor stoca carburanti decat cu acordul project managerului si 
coordonatorului in materie de securitate si sanatate in munca al antreprenorului. 
Amenajarea de magazii provizorii, altele decat cele puse la dispozitie prin facilitatile organizarii de santier, va fi 
admisa de catre project manager si coordonatorul in materie de securitate si sanatate in munca al antreprenorului 
general numai dupa ce s-au luat toate masurile de securitate generale si speciale. 

 
Responsabilitati 
Responsabilitatea securitatii in santier revine project managerului. 
El va fi sprijinit de coordonatorul cu securitatea si sanatatea muncii din santier. 
Project managerul este responsabil pentru toate masurile luate in situatii de urgenta. 
Se va avea in vedere si tratarea situatiilor exceptionale de obiect. 

 
Masuri de prevenire 
Pentru asigurarea unui comportament corect in situatii de urgenta se vor afisa: 
► Reguli generale de alarmare [numere de telefon, semnale de alarmare, prim ajutor, ambulanta,etc.] 
► Planul de evacuare [pentru incendiu, explozii, evacuare personal si bunuri, etc.]- PLANUL ORGANIZARII DE 
SANTIER- LOT 1 
In cazul folosirii de substante periculoase se vor aplica masurile de securitate din Fisa tehnica a substantei 
respective, fisa tehnica care obligatoriu va fi tradusa in limba moldoveneasca. 
Responsabilul santierului/punctului de lucru  asigura eliberarea cailor de acces si a locurilor de adunare, iar in cazul 
schimbarii acestora sa comunice acesta intregului personal din santier.  
In cazul aparitiei unui pericol, personalul trebuie sa anunte imediat.  
Se vor efectua verificari periodice ale sistemelor de alarmare 
 

Identificarea unei situatii de urgenta 
Persoana care descopera o situatie de urgenta va informa imediat superiorul si care va informa responsabilul de 
santier sau punct de lucru. [vezi Reguli generale de alarmare]. 
Vor fi raportate urmatoarele: 
-situatia de urgenta constatata; 
-locatia exacta a situatiei de urgenta si locatia persoanei care a sunat; 
-ce s-a intamplat deja [persoane ranite, incendiu, etc.]; 
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-masurile luate de persoana care a sunat [de exemplu: evacuarea personalului, salvarea persoanelor ranite, 
stingerea incendiului, etc.] 
Urmatoarele reguli vor fi urmate permanent: 
     Alarma 
     Ajutor 
     Salvare/stingere 
     Informare IGSU al MAI  conform cerintelor legale in vigoare 
      
 
 

Comportament in situatii de urgenta 
In eventualitatea producerii unor situatii de urgenta personalul din santier va fi informat prin semnale acustice 
[vezi “ Reguli generale de alarmare ]. 
Reguli generale in situatii de urgenta: 

- protejati-va capul 
- nu folositi vestiarele si toaletele,etc. 
- nu incercati sa salvati bunurile personale 
- urmati instructiunile sefului de santier 
- nu parasiti locul de adunare decat dupa ce este dat semnalul de incetare al alarmei 

In cazul evacuarii de urgenta a santierului [semnal acustic de evacuare] se va actiona conform Procedurii de 
evacuare. 
 Semnalizarile acustice pentru anuntarea diferitelor situatii de urgenta sunt urmatoarele :  
-sirena 5,5 kw montata in interiorul organizarii de santier, la loc vizibil , fara a perturbata propagarea sunetului. 

 
 
Stingerea incendiilor 
In Planul de evacuare se va consemna locul extintoarelor, hidrantilor si sistemelor de alarmare. 
Numerele de telefon de la pompieri, salvare, spital, sunt consemanate in Reguli generale de alarmare. 
 

Masuri de prevenire: 
- instruirea personalului din santier privind apararea contra incendiilor 
- respectatea zonelor unde fumatul este interzis 
- colectarea/indepartarea cenusii numai in containere/recipiente neinflamabile  
- depozitarea materialelor inflamabile astfel incat san nu blocheze traseele de iesire de urgenta 
- mentineti cailor de iesire de urgenta si punctele de adunare libere 
- mentineti clare si la vedere anunturile de siguranta [cum sunt cele privind iesirile de urgenta, prim ajutor, etc]  
- mentineti liber accesul la extinctoare  
- parcati vehiculele asa incat rutele de iesire si accesul pompierilor sa fie libere 
- lucru cu foc deschis este permis numai conform sistemului de permise pentru lucru  
- indepartati deseurile inflamabile zilnic  
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- verificati in mod regulat extinctoarele si echipamentele [conform reglementarilor legale] 
- verificati si mentineti semnalizarile si afisele . 

 
Comportamentul in caz de incendiu 
In cazul unui incendiu minor stingeti focul cu cel mai apropiat extinctor si raportati problema la site manager [daca 
nu sunteti sigur cum procedati atunci urmati instructiunile pentru incendiu major].  
In cazul unui incendiu major alarmati imediat masina de pompieri de pe santier si seful de santier cu alarma sonora 
si daca se impune evacuarea, procedati conform Procedura de Evacuare. 
 

 Instructiuni suplimentare 
- Instructiuni pentru extinctoare 
- Comportamentul in caz de incendiu 
- Anunturi/semne importante 
- Instructiuni pentru protectia impotriva incendiilor 

 
Substante periculoase pentru sanatate 
In cazul scurgerii sau scaparilor de substante periculoase pentru sanatate trebuie respectata urmatoarea 
procedura: 
Daca substanta este cunoscuta trebuie aplicata Fisa Tehnica de Securitate.  
Daca substanta este necunoscuta si pune in pericol sanatatea si securitatea [miros, fum, foc mocnit] trebuie 
informat imediat responsabilul de santier, si va fi informata echipa de pompieri prin 112  
In oricare din cazuri zona periclitata trebuie parasita. 

 
Producerea unei situatii de urgenta  
O situatie de urgenta necesita evacuare daca:  
-sunt detectate bombe subterane 
- sunt detectate substante sau obiecte periculoase 
- se petrece o situatie periculoasa care se extinde si ameninta si alte persoane  
- persoanele sunt expuse unei situatii de urgenta de care nu sunt constienti ca exista si deci nu pot lua masurile 
de protectie  
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PLAN DE ALARMA si COMUNICARE  in cazuri de urgenta 
DE GRAVITATE MARE 

 
 

ACORDATI PRIMUL AJUTOR 
 
        Asigurati locul accidentului + Evacuati ranitii din zona periculoasa 

         Informati responsabilul cu primul ajutor + Acordati ranitilor ingrijirile     necesare 
 

INFORMATII  DESPRE  EVENIMENT 
 

Succesiunea apelurilor: 
Pompierii( dac sunt necesare operatiuni de descarcerare / salvare ) 
Salvarea ( daca este necesar cereti prezenta medicului de urgenta ) 
Medic de urgenta 
Politia 
Seful de santier 
Cine informeaza? Prezentati-va 
Ce s-a intimplat? 
Unde s-a intimplat? 
Gradul de ranire? 
Exista vre-un pericol pentru oameni? 

Convorbirea telefonica o incheie cei de la salvare 

 

ALTE MASURI 

 
Ghidati autovehiculele de interventie spre locul evenimantului!  
Tineti curiosii la distanta de locul accidentului si de caile de acces  spre acesta. 
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  PLAN DE COMUNICARE  

Comunicarea se realizeaza conform schemei de mai jos: 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SC   CIS GAZ S.A. 

Persoana care observa evenimentul 

 

SC   CIS GAZ S.A. 

Project Manager  

ANTON FLORIN 0729-99.22.12 

 

Coordonator SSM 

Beneficiar – IVAN BORS 

Tel. +373 793.05.292 

 

112 

SC   CIS GAZ S.A. 

Coordonator SSM antreprenor 

NEMES SORIN 

Tel.    +373060810734 

SC   CIS GAZ S.A. 

HSSE Manager antreprenor 

Tel +373060810734 

SC   CIS GAZ S.A. 

Director General CALUGAR SEBASTIAN 

Tel 0722600944 

Project Manager 

Beneficiar – CIOBANU TEOFIL 

Tel +373 069499953 
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Identificarea unei situatii de urgenta 
Persoana care descopera o situatie de urgenta va informa imediat superiorul sau care va informa Site managerul 
[vezi Reguli generale de alarmare]. 
Vor fi raportate urmatoarele: 

- situatia de urgenta constatata; 

- locatia exacta a situatiei de urgenta si locatia persoanei care a sunat; 

- ce s-a intamplat deja [persoane ranite, incendiu, etc.]; 

- masurile luate de persoana care a sunat [de exemplu: evacuarea personalului, salvarea persoanelor ranite, 

stingerea incendiului, etc.] 

Urmatoarele regului vor fi urmate permanent: 
Alarma 
Ajutor 
Salvare/stingere 

 
Comportament in situatii de urgenta 
In eventualitatea producerii unor situatii de urgenta personalul din santier va fi informat prin semnale acustice 
[vezi “ Reguli generale de alarmare ]. 
Regului generale in situatii de urgenta: 

- protejati-va capul 
- nu folositi vestiarele si toaletele,etc. 
- nu incercati sa salvati bunurile personale 
- urmati instructiunile sefului de santier 
- nu parasiti locul de adunare decat dupa ce est dat semnalul de incetare. 

In cazul cand evacuarii de urgenta a santierului [semnal acustic de evacuare] se va actiona conform Procedurii de 
evacuare. 

 
Comportamentul in caz de accident: 
a) securizare zonei unde s-a produs accidentul 
b) sezisez persoana instruita pentru acordare primului ajutor 
c) se acorda primul ajutor 
d) daca este posibil, se transporta persoana ranita la punctul de prim ajutor si se acorda ajutor medical de catre 
personalul specializat. 
e) se raporteaza accidentul Site managerului 
f) se anunta ambulanta, pompierii, spitalul, daca este cazul [vezi Reguli generale de alarmare] 
g) furnizeaza date despre producerea accidentului 
h) analizeaza cauzele accidentului 
i) inlaturarea cauzelor accidentului 
j) informarea personalului din santier cu continutul  PPSSM pentru evitarea accidentelor similare 
g) verificarea inlaturarii cauzelor accidentului  
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h) inregistrarea accidentului 
m) informare [angajati, project manager] 
 
Asigurarea climatului la locul accidentului 
In primul rand se vor lua masurile necesare de catre Conducatorul locului de munca pentru crearea unui climat 
disciplinat prin combaterea panicii si a aglomeratiei din jurul accidentatului. Concomitent cu acordarea primului 
ajutor, se vor lua masuri pentru instiintarea factorilor de decizie conform Diagramei de comunicare. 
 

 -ATENTIE! PASTRATI - VA CALMUL! RECUNOASTETI, GINDITI, ACTIONATI! 
  
Cind nu sunteti pregatit pentru acordarea masurilor de prim ajutor si va gasiti in preajma unui accident, nu 
incercati sa interveniti cu orice pret, aceasta constituie o eroare grava! 
Anuntati cit mai repede posibil orice accident, oricat de usor ar parea si chemati personalul pregatit pentru 
acordare prim ajutor! 
                          -Organizati protectia victimei si preveniti extinderea starii de accident! 
 
Degajarea accidentatului 
Accidentatul va fi menajat la maximum. Se vor evita gesturile brutale si mobilizarea lui excesiva. Scoaterea 
accidentatului  se va face cu cea mai mare blandete, procedandu-se la degajare prin eliberarea metodica, la nevoie, 
cu sacrificarea materialelor ce il acopera. 
 
Personalul pregatit pentru acordare prim ajutor NU INLOCUIESTE MEDICUL, dar, prin masurile pe care le aplica, 
are in vedere: 
-Analiza situatiei (oprire de urgenta, intrerupere curent electric, actionare, indepartare) 
-Protejarea victimei (evitarea unor explozii, electrocutare, strivire, axfixiere) 
-Examinarea victimei (examinare numai daca pericolul de accidentare continua si ii agraveaza starea) 
-Anuntarea accidentului (Beneficiar, seful locului  de munca , conducerea unitatii, responsabil SSM). 
Acordarea primului ajutor o face numai personalul instruit. 
Personalul de Acordare Prim ajutor raspunde de TRUSA DE PRIM AJUTOR! 
Orice utilizare de accesorii din Trusa de Prim Autor se va consemna in Caietul incorporat acesteia. 
Este interzisa exercitarea de tractiuni asupra partilor vizibile (membre, cap, vesminte) pentru degajarea 
accidentatului. 
In primul rand vor fi degajate capul, fata si toracele, in vederea crearii posibilitatii de a institui respiratia artificiala 
si masajul cardiac extern, daca este nevoie. Coloana vertebrala si capul se vor lasa, pe cat posibil, in pozitia gasita 
initial, in timpul mobilizarii victimei  asigurandu-se mentinerea fixa a axului cap-ceafa-torace. 
Mobilizarea excesiva a accidentatului este cauza principala a declansarii socului si a aparitiei unor complicatii. 
Dupa degajare, victima va fi intinsa pe o patura sau pe niste haine. Ea va sta pe spate, cu capul asezat mai jos decat 
toracele. 
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Cei accidentati grav sunt de obicei fara cunostinta. Primul gest al Persoanei de acordare Prim Ajutor va fi sa 
controleze respiratia si bataile inimii. Datoria principala a oricarui salvator este de a ajuta sau de a mentine aceste 
functii majore ale organismului uman pana la sosirea cadrelor medicale. 
Nu vor fi abandonati accidentatii cu semne aparente de deces, deoarece, ei pot fi salvati prin aplicarea rapida a 
masurilor de respiratie artificiala si masaj cardiac extern. Pana la sosirea  Servicilor profesioniste de acordare prim 
ajutor  sau a personalului medico-sanitar, accidentatii grav nu vor fi miscati sau deplasati in mod inutil, ci numai 
atat cat este nevoie pentru instituirea masurilor de mentinere a functiilor vitale (respiratia si bataile inimii). 
In functie de starea accidentatului, masurile de prim ajutor se aplica de la caz la caz de catre echipa de salvatori 
conform instructiunilor de prim ajutor primite. Daca sunt leziuni grave in organele vitale, incompatibile cu viata 
actiunile se vor institui intr-o anumita ordine: 

- Oprirea hemoragiilor 
- Pansarea ranilor 
- Imobilizarea fracturilor si luxatiilor. 

 
Persoanele instruite si desemnate pentru acordare Prim Ajutor sunt: 
 

                                     Persoane Acordare Prim Ajutor 

Nr.crt Nume si Prenume CNP Observatii 

1 NEMES SORIN 1820501260011  

2 GUBAS FLAVIUS 1860222260017  

3 ADRIAN PETRASCU 1800220081810  
Stingerea incendiilor 
In Planul de evacuare se va consemna locul extintoarelor si sistemelor de alarmare. 
Numerele de telefon de la pompieri, salvare, spital, sunt consemanate in Reguli generale de alarmare. 
 

                                     Persoane  responsabile stingere incendii 

Nr.crt Nume si Prenume CNP Observatii 

1 NEMES SORIN 1820501260011  

2 GUBAS FLAVIUS 1860222260017  

3 ADRIAN PETRASCU 1800220081810  
 
 

Masuri de prevenire: 
- instruirea personalului din santier privind apararea contra incendiilor 
- respectatea zonelor unde fumatul este interzis 
- colectarea/indepartarea cenusii numai in containere/recipiente neinflamabile  
- depozitarea materialelor inflamabile astfel incat san nu blocheze traseele de iesire de urgenta 
- mentineti cailor de iesire de urgenta si punctele de adunare libere 
- mentineti clare si la vedere anunturile de siguranta [cum sunt cele privind iesirile de urgenta, prim ajutor, etc]  
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- mentineti liber accesul la extinctoare  
- parcati vehiculele asa incat rutele de iesire si accesul pompierilor sa fie libere 
- lucru cu foc deschis este permis numai conform sistemului de permise pentru lucru  
- indepartati deseurile inflamabile zilnic  
- verificati in mod regulat extinctoarele si echipamentele [conform reglementarilor legale] 
- verificati si mentineti semnalizarile si afisele . 

 
Comportamentul in caz de incendiu 
In cazul unui incendiu minor stingeti focul cu cel mai apropiat extinctor si raportati problema la site manager [daca 
nu sunteti sigur cum procedati atunci urmati instructiunile pentru incendiu major].  
In cazul unui incendiu major alarmati imediat masina de pompieri de pe santier si seful de santier cu alarma sonora 
si daca se impune evacuarea, procedati conform Procedura de Evacuare. 
Fiecare angajat este obligat sa respecte planul de Organizare a Apararii Impotriva Incendiilor afisat, si sa 
indeplineasca dispozitiile date de persoanele insarcinate cu serviciul de stingere a incendiilor si securitatea muncii 
si la cererea acestora sa le acorde sprijin. 
 

Instructiuni suplimentare 
- Instructiuni pentru extinctoare 
- Comportamentul in caz de incendiu 
- Anunturi/semne importante 
- Instructiuni pentru protectia impotriva incendiilor 

 
Substante periculoase pentru sanatate 
In cazul scurgerii sau scaparilor de substante periculoase pentru sanatate trebuie respectata urmatoarea 
procedura: 
Daca substanta este cunoscuta trebuie aplicata Fisa Tehnica de Securitate.  
Daca substanta este necunoscuta si pune in pericol sanatatea si securitatea [miros, fum, foc mocnit] trebuie 
informat imediat site managerul, in cazul ca nu poate fi gasit va fi informata echipa de pompieri.  
In oricare din cazuri zona periclitata trebuie parasita. 

 
Munitie neexplodata 
Sub numele de munitie, sunt incluse si urmatoarele: 
- Gloante militare, de foc si gloante de vanatoare; 
- Proiectile; 
- Bombe sau lansatoare de rachete; 
- Munitie reactiva; 
- Torpile; 
- Mine; 
- Gloante de semnalizare; 
- Petarde; 
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- Grenade; 
- Bombe; 
- Orice element incarcat cu substante explozive. 
 
Cand aveti de-a face cu astfel de munitii, respectati urmatoarele reguli: 
- Nu atingeti; 
- Nu loviti sau mutati; 
- Nu puneti in foc; 
- Nu incercati sa demontati focoasele sau alte componente ale elementelor identificate; 
- Nu lasati copiii sa se joace cu astfel de componente; 
- Nu ridicati, transportati sau introduceti munitii neexplodate sau deseuri de fier in incaperi; 
- In zona in care se presupune ca ar fi munitie neexplodata, nu permiteti accesul, nu aprindeti focul si nu efectuati 
lucrari, etc. 
 
Cand sunteti informat despre existenta lor, informati imediat cea mai apropiata sectie de politie si IGSU (112) din 
zona respectiva. 

    

 Lucrarile cu foc deschis 

- Nerealizarea masurilor de prevenire a incendiilor, prevazute, conduce la interzicerea executarii lucrarilor cu foc 

deschis. 

- Lucrarile cu foc deschis se vor executa si se vor supraveghea numai de persoane calificate, experimentate si 

instruite. 

- Persoana fizica cu atributii de conducere va reglementa prin document scris modul de executare a lucrarilor cu 

foc deschis, activitate care presupune : 

a) stabilirea, daca este cazul, a locurilor unde, periodic sau permanent, se pot efectua lucrari cu foc 
deschis(arderea reziduurilor combustibile, curatiri prin ardere etc.) si a persoanelor care le 
supravegheaza ; 

b) stabilirea locurilor (zonelor) cu pericol de incendiu in care este interzisa utilizarea focului deschis ; 
c) nominalizarea persoanelor care au dreptul sa emita permis de lucru cu foc ; 
d) descrierea procedurii de emitere, semnare, aducere la cunostinta si pastrare a permisului de lucru cu 

foc ; 
e) intocmirea unei instructiuni specifice de prevenire a incendiilor pentru astfel de lucrari, care sa fie tinuta 

de executant asupra sa si prelucrata cu acesta inainte de inceperea lucrarii. 
  - Este interzisa folosirea focului deschis in locurile (incaperile, zonele,instalatiile, echipamentele, mijloacele de 

transport etc.) in care se prelucreaza, se utilizeaza, se depoziteaza,se vehiculeaza, se manipuleaza materiale si 

substante combustibile sau care, in prezenta focului deschis, prezinta pericol de incendiu sau de explozie, 

precum si in apropierea acestora, cum sunt : 
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a) instalatiile de producere, prelucrare, reglare, comprimare, transport si distributie a gazelor combustibile 
(gaz metan, gaz de sonda,gaz de acetilena, hidrogen etc.) si a oxigenului ; 

b)  instalatiile de producere, prelucrare, pompare, transport si distributie a lichidelor combustibile 
(produsele petroliere, vopsele, lacuri etc. ) ; 

c) gospodariile de ungere si actionarile hidraulice cu ulei sau cu alte lichide combustibile ; 
d) sectiile si atelierele de vopsitorie, de acoperiri metalice, de intretinere si reparatie a autovehiculelor si 

utilajelor de ridicat si stivuit, de vulcanizare,etc. ; 
e) depozitele de lichide combustibile (benzina, benzen,vopsele,lacuri, solventi, uleiuri, motorina etc. 

),material lemnos si produse din lemn, produse textile si de hartie, carbid, mase plastice,recipiente 
transportabile cu gaze comprimate, explozivi etc. ; 

f) incaperile unde se executa operatiuni de spalare sau de curatire cu produse petroliere 
(benzina,neofalina,petrosin etc. )precum si de vopsire in care s-au folosit solventi inflamabili ; 

g) incaperile unde se executa lucrari de finisaj cu substante combustibile ; 
h) incaperile si podurile cladirilor ale caror elemente de constructie sunt realizate din materiale 

combustibile ; 
i) laboratoarele si statiile pilot in care se utilizeaza substante combustibile ; 
j) incaperile de incarcat acumulatori ; 
k) incaperile cu echipament electric de calcul, masura, control, automatizare, semnalizare, control trafic ; 
l) incaperile speciale de cabluri electrice ; 
m) constructiile civile, pe timpul programului cu publicul si alte locuri stabilite. 

– Utilizarea focului deschis nu se admite la distante mai mici de 40 m fata de locurile cu pericol de explozie (gaze 

si lichide combustibile, vapori inflamabili,explozivi etc.), respectiv 10 m fata de materiale sau substante 

combustibile (lemn, hartie, textile, carton, asfalt, bitum, ulei etc. ), fara a fi supravegheat si asigurat prin masuri 

corespunzatoare. 

 – Permisul de lucru cu foc (autorizatia de lucru) prevazut la art. 39 din NGPSI aprobate prin OMI nr. 775/1998, 

se intocmeste in doua exemplare, dintre care unul se inmaneaza sefului formatiei de lucru sau persoanei care 

executa operatiunile cu foc deschis, iar celalalt ramane la emitent (seful sectorului de activitate unde se executa 

lucrarea ). 

–Seful sectorului de activitate, atelier, sectie, depozit, instalatie etc.,in care se executa operatiuni cu foc 

deschis, are obligatia sa asigure masuri pentru : 

      a) pregatirea locului de munca ; 

      b) instruirea personalului; 

      c) controlul dupa terminarea lucrarii. 

      In cazul lucrarilor cu foc deschis care se executa in instalatii si in alte locuri (zone) cu risc ridicat de incendiu 

sau explozie, persoana cu atributii de conducere va dispune luarea si a altor masuri de protectie specifice. 
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 – Permisul de lucru cu foc este valabil o singura zi. La terminarea lucrului permisul de lucru cu foc se preda de 

catre executant emitentului. In mod similar se procedeaza si in cazul autorizatiei de lucru. 

 – Echipamentele de lucru si aparatele utilizate pentru executarea lucrarilor cu foc deschis trebuie sa fie in buna 

stare de functionare. De indeplinirea acestei cerinte raspunde executantul. 

 –Toate echipamentele si aparatele de sudura se intretin si se verifica in conformitate cu instructiunile 

furnizorului. Proprietarul acestora trebuie sa faca dovada efectuarii intretinerii si verificarii lor la termen si de 

catre personal sau persoane fizice de specialitate. 

– Pregatirea locului unde urmeaza sa se execute operatiunea de sudare sau de taiere cu flacara oxiacetilenica 

presupune : 

a) inconjurarea acestuia cu panouri necombustibile cu inaltimea de minimum 2 m , si bine ancorate de 
podea ; 

b) protectia pardoselii din material combustibil cu un strat de nisip cu grosimea de 2 cm, cu tabla sau placi 
din materiale necombustibile ; 

c) indepartarea materialelor si substantelor combustibile transportabile la o distanta de cel putin 10 m de 
locul sudarii sau taierii ; 

d) curatirea pieselor vopsite pe o portiune de cel putin 100 mm de o parte si de alta in jurul punctului de 
lucru ; 

e) umezirea cu apa sau protejarea cu panouri necombustibile a materialelor si elementelor de constructie 
combustibile fixe pentru a fi ferite de contactul  

cu scanteile sau brocurile de sudura, cu flacara sau cu alte particule de materiale incandescente;  

f) inlaturarea posibilitatilor ca sursele de foc (scantei,particule incandescente  etc. ) sa intre in contact cu 
materialele combustibile care se afla in incaperile adiacente sau  la cota inferioara, prin acoperirea sau 
obturarea golurilor ori orificiilor din pardoseala si  pereti cu placi sau dopuri necombustibile ; 

g) amplasarea la distante de siguranta a generatorului de acetilena transportabil (butelie) si buteliei de 
oxigen, astfel : cel putin 10 m intre acestea si locul de sudura sau orice sursa cu foc deschis si, respectiv, 
cel putin 5 m intre ele ; 

h) dotarea cu mijloace de prima interventie corespunzatoare ; 
i) asigurarea prezentei persoanei desemnate sa supravegheze executarea lucrarilor cu foc deschis. 

 – Generatoarele de acetilena transportabile se instaleaza, de regula, in aer liber, in afara incaperii unde se 

sudeaza si ferite de razele solare ori de sursele cu foc deschis. 

      In mod exceptional se admite instalarea unui singur generator de acetilena transportabil numai in incaperi in 

care se executa lucrari de reparatii, montaj sau intretinere cu caracter temporar, cu conditia ca incaperea sa fie 

bine ventilata, sa existe posibilitatea asigurarii distantelor de siguranta si sa se asigure oprirea functionarii 

eventualelor utilaje care lucreaza cu flacara sau produc scantei. 
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– Lucrarile de sudare la instalatii,rezervoare, recipiente si conducte prin care s-au vehiculat si in care s-au 

depozitat substante combustibile sau vapori inflamabili , se vor efectua numai dupa golirea, aerisirea, spalarea, 

umplerea cu apa sau gaz inert, izolarea acestora prin flanse oarbe de restul instalatiilor si dupa efectuarea 

analizelor de laborator. 

      Piesele, instalatiile si materialele la care se vor executa operatiuni de sudare sau de taiere se vor curata in 

prealabil de materialele combustibile, cum sunt uleiurile, textilele, etc. 

– In timpul executiei lucrarii trebuie sa se asigure : 

a) supravegherea permanenta si cu atentie a flacarii, a dispersiei (raspandirii) si a traiectoriilor scanteilor 
sau particulelor de materiale incandescente si a intensitatii fluxului de caldura ; 

b) strangerea si depozitarea resturilor de electrozi in vase speciale cu nisip sau cu apa. 
c) Inchiderea robinetelor buteliei de oxigen si a generatorului de acetilena (inchidere robinet butelie), daca 

durata intreruperii executarii lucrarii depaseste 10 minute ; 
d) Interzicerea agatarii arzatoarelor (chiar stinse ) de buteliile de oxigen sau generatoarelor de acetilena 

(butelie de acetilena) ; 
e) Neefectuarea de deplasari cu arzatoarele aprinse in afara zonei de lucru sau de urcari pe scari, schele 

etc. ; 
f) Evacuarea carbidului din generator in cazul intreruperii lucrului pe o perioada mai 

indelungata(inchiderea robinet butelie de acetilena ). 
 – Dupa terminarea lucrarii trebuie sa se asigure, de regula, urmatoarele : 

a) verificarea minutioasa a locului in care s-a executat lucrarea, precum si a spatiilor adiacente si a celor 
situate la cotele inferioare sau superioare, pentru a constata daca nu s-au creat focare de incendiu (zone 
incandescente, miros de ars sau degajari de fum etc.) ; 

b) descoperirea tuturor zonelor protejate, verificandu-se daca starea lor este intacta, si luarea de masuri in 
consecinta ; 

c) verificarea, la anumite intervale, pe parcursul mai multor ore si in timpul noptii, a situatiei existente la 
locul in care s-a efectuat lucrarea si in imediata apropiere a acestuia ; 

d) depozitarea in conditii de siguranta a echipamentelor folosite la lucrare ; 
e) reamplasarea pe pozitiile initiale a elementelor si materialelor combustibile la cel putin 6 ore de la 

terminarea lucrarii ; 
f) colectarea slamului de carbid in containere destinate acestui scop  si depozitarea acestora intr-un loc 

special amenajat. 
– In toate cazurile in care este constituit si functioneaza un serviciu privat de pompieri civili se va asigura 

inregistrarea la acesta a permisului cu foc (autorizatiei de lucru), inainte de inceperea efectiva a lucrarii. 
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   Fumatul  

 

–Reglementarea fumatului este obligatorie in cadrul fiecarui agent economic sau al fiecarei institutii publice si, 

cand este cazul, la nivelul unitatii administrativ-teritoriale si se face prin dispozitie scrisa data de persoana cu 

atributii de conducere. 

 –Pentru situatiile in care o constructie sau o amenajare este folosita de mai multi utilizatori, reglementarea 

fumatului se face prin dispozitie emisa de proprietarul constructiei sau al amenajarii respective, insusita de 

utilizatorii in cauza. 

      In dispozitie se vor mentiona : 

      a) locurile (zonele) cu pericol de incendiu sau de explozie in care este interzis fumatul sau, dupa caz, accesul 

cu tigari, chibrituri sau brichete ; 

      b) locurile amenajate pentru fumat; 

      c) persoanele desemnate sa raspunda de supravegherea respectarii reglementarii pe locuri si sectoare de 

activitate ; 

      d) alte date si informatii necesara sa fie precizate pentru adiminua pericolul de incendiu. 

 – Fumatul este interzis, de regula,in toate locurile in care nu se admite folosirea focului deschis, prevazute de 

prezentele dispozitii generale, precum si in : 

a) spatiile de cazare comuna ; 
b) incaperile cu echipament electronic de calcul, masura , control si automatizare ; 
c) incaperile centralelor termice ; 
d) locurile cu schele, cofraje si esafodaje, realizate din materiale combustibile ; 

 –In toate zonele (locurile) in care este interzis fumatul se vor instala indicatoare de securitate specifice, 

prevazute de reglementarile in vigoare. 

 –Locurile pentru fumat stabilite in exteriorul cladirilor nu vor fi amplasate la o distanta mai mica de 40 m fata de 

locurile in care exista pericol de explozie (gaze si lichide combustibile, explozivi,vapori inflamabili etc. ), 10 m fata 

de locurile in care exista materiale solide combustibile (lemn,textile, hartie, carton asfaltat, bitum) si 50 m fata 

de culturile de cereale paioase in perioada coacerii si recoltarii sau de zonele impadurite. 

 –La locurile stabilite pentru fumat se vor prevedea scrumiere, vase cu apa, nisip sau pamant, gropi si se vor 

instala inscriptii « LOC PENTRU FUMAT « . 

– Scrumierele si vasele din interiorul cladirilor (coridoare, holuri etc. ) se amplaseaza astfel incat sa nu fie posibila 

aprinderea materialelor combustibile din apropiere (draperii, perdele,jaluzele etc.). 
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 – In locurile de munca unde este permis fumatul se vor asigura scrumiere. Acestea se amplaseaza astfel incat sa 

nu faca posibila aprinderea materialelor combustibile din apropiere, cum sunt cele de birotica si altele. 

– Depunerea in scrumiere, vase sau gropi a altor deseuri de materiale combustibile (hartie, carton, textile etc. ) 

este interzisa. 

 –Golirea scrumierelor si a vaselor in cosurile de hartie sau in alte locuri incare exista materiale combustibile este 

interzisa. 

– Aruncarea la intamplare a resturilor de tigari sau chibrituri aprinse este interzisa. 

 –Se recomanda sa se evite fumatul, in perioadele de relaxare sau de odihna, in paturi, pe canapele, fotolii etc.   
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Pentru buna desfasurare a acestor activitati precum si pentru imbunatatirea capacitatii de raspuns in caz de 

situatii de urgenta se vor realiza exercitii de simulare a caror evidenta se va tine conform formularului de mai 

jos: 

 

 

EVIDENŢA 

 

exerciţiilor de intervenţie efectuate în cadrul  

Şantierului:  

 

Nr. 

crt. 

Data şi ora 

executării 

exerciţiului 

Tipul 

exerciţiului 

Numele, semnătura şi funcţia 

persoanei care a organizat 

exerciţiul 

Observaţii 
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Plan de actiune in caz de: 

      – inundatii 

     – furtuni, tornade, polei, înghet, ceată 

      – incendiu de pădure 

      -alunecări de teren 

     – accidente colective de muncă 

      – prăbusire a clădirilor, instalatiilor, malurilor de pământ 

     -  descoperire munitie neexplodată 
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Nr 

crt 

Incident Echipa de 

interventie 

cu 

responsabil 

actiune 

Mijloace 

utilizate 

Coo

rdon

ator 

acti

une 

Masuri propuse/luate Cu cine 

coopereaza 

Pe cine 

anunta 

Timp 

interventie 

Observatii 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Inundatii  Sonda nivel 

ape 

Diguri din 

saci nisip 

Perso

nalul 

care 

asigur

a 

perm

anent

a 

Monitorizarea in permanenta a 

zonelor afectate 

I.M. APA-

CANAL 

UNGHENI 

I.M. APA-

CANAL 

UNGHENI 

Permanent  

   Telefonic 

Anunt 

primarie 

Post radio 

local 

I.M. 

APA-

CANA

L 

UNG

HENI 

Asigurarea informarii permanente a 

populatiei despre masurile urgente 

ce se impun 

I.M. APA-

CANAL 

UNGHENI 

I.M. APA-

CANAL 

UNGHENI 

Permanent  

   Camine 

culturale 

Mijl tr auto 

PRIM

ARIA 

COM

UNEI 

PIRLI

TA 

Asigurarea cazarii , aprovizionarii 

cu hrana , apa potabila , bunuri de 

stricta necesitate , distribuirea de 

ajutoare umanitare , persoanelor 

sinistrate ( cand situatia impune ) 

PRIMARIA 

COMUNEI 

PIRLITA 

PRIMARIA 

COMUNEI 

PIRLITA 

Permanent  
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   Echipe de 

interventie 

specializate 

Echip

e 

speci

alizat

e ale 

societ

atilor 

de 

distrib

utie 

Refacerea si repunerea in 

functiune a conductelor si 

instalatiilor de alimentare cu apa 

potabila, energie electrica, gaze 

naturale, in zonele afectate 

PRIMARIA 

COMUNEI 

PIRLITA 

PRIMARIA 

COMUNEI 

PIRLITA 

Imediat ce 

situatia permite 

 

   Utilizare 

motopompe 

Echip

e 

speci

alizat

e 

proprii 

şi ale 

institu

ţiilor 

comu

nale 

precu

m şi 

cele 

solicit

ate ca 

sprijin 

Evacuarea apelor rezultate din 

inundaţii din subsolurile şi incintele 

instituţiilor obiectivelor econmico-

sociale şi de pe terenurile agricole 

prin punerea în funcţiune a 

mijloacelor specifice de pompare 

mobile şi amenajarea şanţurilor de 

scurgere 

Locuitori ai 

comunei 

Locuitorii 

din zona 

afectata; 

Propr de 

teren 

agricol; 

Patroni ob 

economice 

din zona 

Imediat ce 

situatia permite 

 

   Exavator 

Fadroma 

PRIM

ARIA 

COM

UNEI 

Demolarea lucrărilor de apărare 

care impiedică desfăşurarea 

normală activităţilor şi recuperarea 

Locuitori ai 

comunei, 

echipe specia-

lizate proprii 

PRIMARIA 

COMUNEI 

PIRLITA 

Imediat ce 

situatia permite 

 



 

PLAN DE MASURI  PSI, S.U. si  DE 
COOPERARE SI COMUNICARE IN CAZ DE 

SITUATII DE URGENTA  

Editia 1 

CONDUCTĂ TRANSPORT GAZE NATURALE DN 600, 

PRESIUNE 55 BAR CU O LUNGIME DE 26,070 km, AMPLASAT 

PE TERITORIUL RAIOANELOR UNGHENI SI NISPORENI 

Pagina 

24 /  58 

 

CIS-PSU-01 //1250/1/2017                                                                                                                                  Page 24 of 58 
 

Mijl tr auto 

Unelte de 

mina 

PIRLI

TA 
materialelor care pot fi utilizate 

pentru reabilitarea acestora 

   Mijl tr auto 

pt transp 

apa 

potabila 

Restrictie la 

consum de 

energie 

electr si 

gaze 

PRIM

ARIA 

COM

UNEI 

PIRLI

TA 

Menţinerea în continuare a restric-

ţiilor privind consumul de apă şi 

alimente din surse neavizate 

PRIMARIA 

COMUNEI 

PIRLITA 

Locuitori 

din zona 

Primarie 

Permanent  

   Agent paza Seful 

postul

ui de 

politie

, 

Inspe

ctorat

ul 

Judet

ean 

de 

Janda

rmi 

Mentinera in continuare a masurilor 

de paza a bunurilor locuitorilor, atât 

a celor care au fost evacuate cat si 

a celor care nu au putut fi evacuate 

, precum si asigurarea ordinii 

publice atat in zonele afectate cat 

si locatiile stabilite pentru evacuati 

Seful postului 

de politie, 

Inspectoratul 

Judetean de 

Jandarmi  

Seful 

postului de 

politie, 

Inspectorat

ul Judetean 

de 

Jandarmi 

Permanent  

   Echipe de 

prim ajutor 

cu mijl tr 

auto 

SPIT

ALUL 

ORA

SULU

Repartizarea eficienta in continuare 

a fortelor si mijloacelor de 

interventie, puse la dispozitie 

SPITALUL 

ORASULUI 

UNGHENI 

SPITALUL 

ORASULUI 

UNGHENI 

Permanent  
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I 

UNG

HENI 

   Mijl tr auto SPIT

ALUL 

ORA

SULU

I 

UNG

HENI 

Asigurarea cu mijloace de transport 

si materiale de interventie 

Managerii 

societatilor de 

pe raza co-

munei care pot 

pune la 

dispozitie 

mijloacele si 

materialele 

solicitate 

Sef santier Permanent  

   Ambulanta 

Lucratori 

autorizati in 

acordare 

de prim 

ajutor 

Medic

ii si 

asiste

ntii de 

la 

dispe

nsarel

e de 

pe 

raza 

comu

nei 

Acordarea in continuare a asisten-

tei medicale a populatiei 

Sectiile de 

specialitate de 

la Spitale 

Spital din 

zona 

Dispensar 

Permanent  

   Medic 

veterinar 

Medic

ul si 

asiste

ntul 

veteri

nar 

de la 

Acordarea asistentei medicale ve-

terinare a animalelor si pasarilor 

evacuate in locatiile prestabilite 

Directia Sanitar 

Veterinara  

Directia 

Sanitar 

Veterinara 

Permanent  
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dispe

n 

sarul 

veteri

nar 

din 

zona 

   Mijl tr auto Preoti

i din 

parohi

ile 

acest

ora 

Acordarea asistentei religioase si 

inhumarea eventualelor cadavre 

Presedintele 

C.L.S.U. , 

presedintele 

Centrului de 

Condu cere si 

Coordonare a 

Evacuarii 

salariati ai 

Prima riei 

delegati de Pri-

mar 

Preotii din 

parohiile 

acestora 

Procuratura 

Morga 

Imediat ce 

situatia permite 

 

   Autospecial

e tr gunoi 

Medic

ul si 

asiste

ntul 

veteri

nar 

de la 

dispe

nsarul 

veteri

nar  

Colectarea cadavrelor de animale 

şi păsări moarte în urma prăbuşirii 

anexelor gospodăreşti şi incinerea 

rea acestora în locuri special 

amenajate 

Locuitori ai 

comunei , alte 

forte de 

interventie 

primite in spijin 

Administrar

e groapa 

de gunoi 

din zona 

Imediat ce 

situatia permite 
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2 Alunecari 

de teren 

 Montare de 

stilpi de 

nivel 

Perso

nalul 

care 

asigur

a 

perm

anent

a 

Monitorizarea in permanenta a 

zonelor afectate 

Presedintele 

C.L.S.U. , 

presedintele 

Centrului de 

Condu cere si 

Coordonare a 

Evacuarii 

salariati ai 

Prima riei 

delegati de Pri-

mar 

Presedintel

e C.L.S.U. , 

presedintel

e Centrului 

de Condu 

cere si 

Coordonare 

a Evacuarii 

salariati ai 

Prima riei 

delegati de 

Primar 

Permanent  

   Telefonic 

Anunt 

Primarie 

Prese

dintel

e 

C.L.S.

U. , 

prese

dintel

e 

Centr

ului 

de 

Cond

u cere 

si 

Coord

onare 

a 

Evacu

arii 

salari

Asigurarea informarii permanente a 

populatiei despre masurile urgente 

ce se impun 

Presedintele 

C.L.S.U. , 

presedintele 

Centrului de 

Condu cere si 

Coordonare a 

Evacuarii 

salariati ai 

Prima riei 

delegati de Pri-

mar 

Presedintel

e C.L.S.U. , 

presedintel

e Centrului 

de Condu 

cere si 

Coordonare 

a Evacuarii 

salariati ai 

Prima riei 

delegati de 

Primar 

Permanent  
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ati ai 

Prima 

riei 

deleg

ati de 

Pri-

mar 

   Camine 

culturale 

Mijl tr auto 

PRIM

ARIA 

COM

UNEI 

PIRLI

TA 

Asigurarea cazarii, aprovizionarii cu 

hrana, apa potabila, bunuri de 

stricta necesitate, distribuirea de 

ajutoare umanitare, persoanelor 

sinistrate 

PRIMARIA 

COMUNEI 

PIRLITA 

PRIMARIA 

COMUNEI 

PIRLITA 

Permanent  

   Echipe de 

interventie 

specializate 

PRIM

ARIA 

COM

UNEI 

PIRLI

TA 

Refacerea si repunerea in 

functiune a conductelor si 

instalatiilor de alimentare cu apa 

potabila , energie electrica , gaze 

naturale , in zonele afectate ( daca 

este cazul ) 

PRIMARIA 

COMUNEI 

PIRLITA 

PRIMARIA 

COMUNEI 

PIRLITA 

Imediat ce 

situatia permite 

 

   Excavator 

Fadroma 

Mijl tr auto 

Unelte de 

mina 

PRIM

ARIA 

COM

UNEI 

PIRLI

TA 

Demolarea constructiilor si anexe-

lor gospodaresti afectate care nu 

mai pot fi locuite sau utilizate si 

transportarea materialelor rezultate 

din demolari , ce nu mai pot fi 

folosite 

PRIMARIA 

COMUNEI 

PIRLITA 

PRIMARIA 

COMUNEI 

PIRLITA 

Imediat ce 

situatia permite 

 

   Inchidere 

retea alim 

cu apa 

PRIM

ARIA 

COM

UNEI 

Mentinerea in continuare a 

restrictiilor privind consumul apei si 

PRIMARIA 

COMUNEI 

PIRLITA 

PRIMARIA 

COMUNEI 

PIRLITA 

Permanent  
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Sigilare 

fintini 

PIRLI

TA 
a unor alimente ( in zonele unde se 

impune) 

   Agent paza Seful 

postul

ui de 

politie

, 

Inspe

ctorat

ul 

Judet

ean 

de 

Janda

rmi 

Mentinera in continuare a masurilor 

de paza a bunurilor locuitorilor , 

atat a celor care au fost evacuate 

cat si a celor care nu au putut fi 

evacuate , precum si asigurarea 

ordinii publice atat in zonele afec-

tate cat si locatiile stabilite pentru 

evacuati 

Seful postului 

de politie, 

Inspectoratul 

Judetean de 

Jandarmi 

Seful 

postului de 

politie, 

Inspectorat

ul Judetean 

de 

Jandarmi 

Permanent  

   Echipe de 

prim ajutor 

cu mijl tr 

auto 

PRIM

ARIA 

COM

UNEI 

PIRLI

TA 

Repartizarea eficienta in continu 

are a fortelor si mijloacelor de 

interventie , puse la dispozitie 

PRIMARIA 

COMUNEI 

PIRLITA 

PRIMARIA 

COMUNEI 

PIRLITA 

Permanent  

   Mijl tr auto PRIM

ARIA 

COM

UNEI 

PIRLI

TA 

Asigurarea cu mijloace de transport 

si materiale de interventie 

PRIMARIA 

COMUNEI 

PIRLITA 

PRIMARIA 

COMUNEI 

PIRLITA 

Permanent  
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   Fonduri 

banesti ptr 

sit de 

urgenta 

PRIM

ARIA 

COM

UNEI 

PIRLI

TA 

Asigurarea cu fonduri banesti 

pentru sustinerea activitatilor de 

evacuare , prin solicitarea de supli-

mentare a sumelor , de la institu- 

tiile abilitate ( Prefectura , Consiliu 

Judetean, Societatea de Cruce 

Rosie , etc. 

PRIMARIA 

COMUNEI 

PIRLITA 

PRIMARIA 

COMUNEI 

PIRLITA 

Permanent  

   Echipa care 

implica 

evaluator 

de 

risc;constru

ctor;arhitect 

PRIM

ARIA 

COM

UNEI 

PIRLI

TA 

Evaluarea pagubelor fizice si valo-

rice determinate de inundatii 

PRIMARIA 

COMUNEI 

PIRLITA 

PRIMARIA 

COMUNEI 

PIRLITA 

Imediat ce 

situatia permite 

 

   Echipa de 

constructori 

PRIM

ARIA 

COM

UNEI 

PIRLI

TA 

Repunerea in functiune a 

obiectivelor social - economice 

afectate 

PRIMARIA 

COMUNEI 

PIRLITA 

PRIMARIA 

COMUNEI 

PIRLITA 

Imediat ce 

situatia permite 

 

   Echipa de 

constructori 

PRIM

ARIA 

COM

UNEI 

PIRLI

TA 

Sprijinirea populatiei pentru refa-

cerea sau repararea gospodariilor 

avariate sau distruse 

PRIMARIA 

COMUNEI 

PIRLITA 

PRIMARIA 

COMUNEI 

PIRLITA 

Imediat ce 

situatia permite 

 

   Ambulanta 

Lucratori 

autorizati in 

acordare 

Medic

ii si 

asiste

ntii de 

la 

Acordarea in continuare a asisten-

tei medicale a populatiei 

Medicii si 

asistentii de la 

dispensarele de 

Medicii si 

asistentii de 

la 

dispensarel

e de pe 

Permanent  
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de prim 

ajutor 

dispe

nsarel

e de 

pe 

raza 

comu

nei 

pe raza 

comunei 
raza 

comunei 

   Medic 

veterinar 

Medic

ul si 

asiste

ntul 

veteri

nar 

de la 

dispe

n 

sarul 

veteri

nar  

Acordarea asistentei medicale ve-

terinare a animalelor si pasarilor 

evacuate in locatiile prestabilite 

Medicul si 

asistentul 

veterinar de la 

dispen sarul 

veterinar  

Medicul si 

asistentul 

veterinar de 

la dispen 

sarul 

veterinar  

Permanent  

   Mijl tr auto Preoti

i din 

parohi

ile 

acest

ora 

Acordarea asistentei religioase si 

inhumarea eventualelor cadavre 

Preotii din 

parohiile 

acestora 

Procuratura 

Morga 

Preotii din 

parohiile 

acestora 

Procuratura 

Morga 

Imediat ce 

situatia permite 

 

   Autospecial

e tr gunoi 

Medic

ul si 

asiste

ntul 

veteri

Colectarea cadavrelor de animale 

si pasari moarte in urma aluneca- 

rilor de teren si incinerarea lor in 

locurile stabilite 

Locuitori ai 

comunei , alte 

forte de 

interventie 

primite in spijin 

Administr 

groapa de 

gunoi din 

zona 

Imediat ce 

situatia permite 
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nar 

de la 

dispe

n 

sarul 

veteri

nar  

2A Prabusire 

de maluri 

de pamint 

 Semnaliza-

rea 

lucrarilor de 

sapatura cu 

banda 

reflect cu 

supraveghe

rea sef 

punct lucru 

-Lucrătorii 

care 

lucrează pe 

platforma 

drumului, 

pe 

acostament 

sau în 

apropierea 

acestuia 

trebuie: 

a)  
să aibă în 
atenţie 
circulaţia 

Sef 

santi

er 

Man

ager 

Proie

ct 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coor

dona

tor 

SSM 

 

-Înainte de începerea săpăturilor se 

vor stabili existenţa lucrărilor de 

gospodărie subterană, cât şi natura 

lor (apă, canalizare, cabluri electrice 

sub tensiune, cabluri de telefoane, 

conducte de gaz etc.) dacă sunt în 

funcţiune, şi traseul exact pe care îl 

urmează sub pământ. 

-Dacă în sectorul de lucru se 

descoperă existenţa unor instalaţii 

subterane de care nu s-a ştiut 

înainte, lucrările vor fi imediat 

întrerupte, iar personalul evacuat 

până la identificarea instalaţiilor 

descoperite. Este interzisă 

continuarea lucrului înainte de a se 

lua măsurile de protecţie ce se 

impun. 

-În cazul descoperirii în pământ de 

muniţii rămase neexplodatese va 

proceda 

-după cum urmează: 

 
Proiectant 
Contractor 
Beneficiar 
S.C. CIS GAZ 
S.A.  
Serv Politie 
Rutiera 

 

Serv 

Tehnic al 

Institutiilor 

mentionate 

la pct 07 

Inainte de 
inceperea 
lucrarilor de 
sapatura 
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rutieră ce 
se 
desfăşoară 
în 
apropierea 
lor şi, 
înaintea 
oricărei 
mişcări să 
se asigure 
că se pot 
deplasa în 
siguranţă; 

b) să 
cunoască 
indicatoarel
e rutiere şi 
modul de 
împrejmuire 
a locului de 
muncă şi să 
înceapă 
lucrul 
numai după 
plantarea 
indicatoarel
or; 

c) sa 
utilizeze 
veste 
reflectoriza
nte 
-Se 

interzice 

staţionarea 

a) se întrerupe imediat activitatea; 

b) se evacuează din zonă 
personalul; 

c) se marchează (împrejmuieşte) 
zona şi se semnalizează cu 
„ACCESULINTERZIS”; 

d) se asigură o persoană (în afara 
zonei) care să interzică accesul în 
zona periculoasă; 

e) se alarmează Inspectoratul 
pentru Situaţii de Urgenţă. 
-Reluarea lucrărilor de săpători este 

admisă după asanarea zonei. 

-Săpăturile în zona cablurilor sau a 

conductelor de orice fel se 

efectuează numai manual şi numai 

după ce conducerea şantierului a 

luat anterior măsurile de prevenire a 

accidentelor (întreruperea 

curentului electric, a gazelor, apei 

sau altor fluide) şi cu mare atenţie 

pentru a nu deteriora aceste 

conducte. 

-În cazul evacuării gazelor din 

conducte în zonă este posibil ca 

unele gaze toxice (mai grele ca 

aerul) să rămână în săpătură, astfel 

se va solicita verificarea spaţiilor cu 

analizatorul de gaze şi numai dacă 

există certitudinea că se poate lucra 
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lucrătorilor 

pe partea 

carosabilă 

a drumului, 

în afara 

zonelor de 

lucru 

împrejmuite 

şisemnaliza

te. 

-Circulaţia 

lucrătorilor 

pe 

drumurile 

publice se 

va face 

numai pe 

partea 

stângă, pe 

acostament 

sau, în lipsa 

acestuia, 

cât mai 

aproape de 

marginea 

drumului. 

-La 

traversarea 

drumului, 

lucrătorii 

sunt obligaţi 

să se 

fără pericol se va admite accesarea 

personalului în săpătură. 

-Este interzis fumatul în săpătură, 

iar în timpul repausului este 

interzisă servirea mesei, odihna sau 

staţionarea în incinta săpăturilor ori 

pe marginile ei. 

-Apa subterană care apare în timpul 

executării lucrărilor va fi evacuată 

imediat, prin curgere liberă sau 

pompare, pentru a nu produce 

înmuierea pământului (ceea ce ar 

duce la tasări şi prăbuşiri de maluri). 

-Pe arterele de circulaţie intensă, în 

timpul executării lucrărilor vor fi 

amplasate indicatoare avertizoare 

pentru pietoni şi vehicule, iar pe 

timpul nopţii se vor asigura semne 

luminoase la toate punctele 

periculoase. 

-Pasajele de trecere ale pietonilor, 

fixate pe arterele principale, acolo 

unde se execută lucrări de 

canalizare, vor fi amplasate pe 

traseu în număr suficient; pentru a 

nu crea aglomeraţii, acestea vor fi 

dimensionate în funcţie de sarcinile 

la care vor fi solicitate şi de 

deschiderea şanţului; de 

asemenea, ele vor fi prevăzute în 
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asigure faţă 

de circulaţia 

rutieră din 

ambele 

sensuri şi 

să 

traverseze 

atunci când 

nu există 

nici un 

pericol. 

-În caz de 

vizibilitate 

redusă, 

precum şi 

atunci când 

se execută 

lucrări pe 

porţiuni de 

drum care 

prezintă 

pericol de 

accidentare 

din cauza 

circulaţiei, 

conducător

ul locului de 

muncă este 

obligat să 

posteze 

personal 

instruit 

mod obligatoriu cu balustrade înalte 

de 1 m pe ambele părţi şi bine 

rigidizate, pentru a se evita căderile 

în gol. 

-Pentru a se evita accidentele 

provocate de surparea pereţilor 

săpăturii, se vor respecta 

următoarele prescripţii privind 

depozitarea pământului şi a 

materialelor, precum şi instalarea şi 

circulaţia autovehiculelor şi utilajelor 

pe marginea şanţurilor sprijinite: 

a) pămîntul rezultat din săpături va 

fi depozitat la o distanţă de cel puţin 

1 m de la marginea săpăturii; 

b)la săpăturile în taluz cu un unghi 

mai mare decît unghiul taluzului 

natural, distanţa maximă între locul 

de aşezare a pământului şi 

marginea săpăturii va fi stabilită prin 

calcul, însă va fi de cel puţin 1 m; 

c)depozitarea materialelor în lungul 

săpăturii se poate face la o distanţă 

de cel puţin 1 m de la marginea 

şanţului; 

d)în cazuri deosebite, la săpăturile 

cu pereţi sprijiniţi, se poate permite 

circulaţia vehiculelor cu o viteză 

maximă de 10 km/h, cât şi 
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„piloţi” 

pentru 

dirijarea 

circulaţiei. 

-Piloţii 

pentru 

dirijarea 

circulaţiei 

trebuie 

dotaţi cu 

mijloace de 

semnalizar

eşi 

echipament 

de protecţie 

corespunză

tor şi să se 

posteze 

astfel încât 

să poată fi 

văzuţi 

deconducăt

orii 

autovehicul

elor. 

- În curbe şi 

pe sectoare 

de drum cu 

vizibilitate 

redusă 

piloţii 

pentru 

amplasarea utilajelor în raza prismei 

de alunecare a terenului, cu condiţia 

verificării prealabile prin calcul a 

rezistenţei sprijinilor. 

-Este interzisă executarea 

săpăturilor manuale, pe dedesubt, 

în galerie . 

-Pentru coborârea muncitorilor în 

şanţuri se vor folosi scări mobile 

rezemate, care se vor verifica în 

prealabil. Este interzisă coborârea 

pe şpraiţuri sau pe consolidările 

săpăturii. 

-Este interzisă aruncraea 

materialelor în şanţuri. ele se vor 

manipula cu grijă, pentru a nu fi 

deteriorate, cât şi pentru a nu da 

naştere la accidente prin lovire. 

-În cazul săpăturilor în terenuri cu 

declivităţi pronunţate (peste 25%), 

activitatea se va începe numai după 

ce s-au luat măsuri de evitarea 

căderii peste lucrători a unor 

materiale rostogolite sau alunecate 

din amonte. 

-Seinterzic săpăturile pe taluzuri pe 

mai multe niveluri situate în aceeaşi 

secţiune transversal. 
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dirijarea 

circulaţiei 

trebuie 

dotaţi şi cu 

aparate de 

comunicaţii 

(radiotelefo

ane 

portabile).--

-La 

semnaliza-

rea 

sectoarelor 

de drum în 

lucru cu 

semafoare 

luminoase 

se va 

respecta 

instrucţia 

de 

semnalizar

ea lucrărilor 

de sapaturi 

si munci 

necalificate 

pentru 

amenajari 

edilitare.   În 

perioada de 

inactivitate 

utilajele de 

întreţinere 

-Dacă în apropierea marginilor 

superioare ale săpăturilor există căi 

de circulaţie pietonală, aceste 

margini se vor înzestra obligatoriu 

cu parapete solide spre săpătură 

-Este interzisa instalarea si 

circulaţia vehiculelor sau utilajelor in 

apropiere de locurile unde se 

executa sapaturi pentru fundatii, 

santuri, gropi in raza prismei de 

alunecare a terenului. 

- Se interzice staţionarea 

personalului în gropile săpate din 

apropierea căii ferate în timpul 

trecerii trenurilor. 

- În cazul activităţilor în săpături mai 

adânci de 6m se vor asigura 

suplimentar 

ventilaţiei şi iluminat artificial local 

şi mijloace de radiocomunicaţii 

între personalul din săpătură şi cel 

din exterior. 

-Cand se constata crapaturi 

longitudinale paralele cu marginea 

sapaturii, se evacueaza muncitorii si 

utilajul, se consolideaza terenul si 

apoi se reincepe lucrul. 

-În timpul săpăturii în spaţii 

deschise, cu utilaje din categoria 
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trebuie 

parcate pe 

aceeaşi 

parte pe 

care se 

execută 

lucrările şi, 

pe cât 

posibil, în 

exteriorul 

părţii 

carosabile. 

Se interzice 

staţionarea 

acestor 

utilaje în 

curbe fără 

vizibilitate. 

-Zonele 

periculoase 

din cadrul 

punctelor 

de lucru 

trebuie 

semnaliza-

tecu 

indicatoare 

de 

avertizare, 

indep de 

semnalizar

ea pentru 

(dragline şi excavatoare) este 

interzis accesul oricăror persoane în 

raza lor de acţiune. 

- Această rază se marchează vizibil 

şi se semnalizează cu indicatoare 

de avertizare cu „ZONĂ INTERZISĂ 

ACCESULUI”. 

-Utilajele de săpat vor avea 

instalaţia de avertizare (acustică) în 

stare de funcţionare iar manevrele 

cu acestea vor fi precedate de 

semnale de avertizare, în baza unui 

cod care trebuie cunoscut de 

muncitorii care activează în zonă. 

-Este interzis accesul lucrătorilor 

care activează la lucrări de săpături 

mecanizate, pe utilaje. 

-Curăţirea benei autobasculantei 

sau a cupei echipamentului de 

săpat se va face numai dacă 

acestea sunt lăsate jos şi motorul 

este oprit. 
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reglementa

rea 

circulaţiei. 

 

3 Incendiu 

de padure 

 Telefonic 
Sef 

santi

er 

Coor

dona

tor 

SSM 

 

alarmarea imediata a personalului 

de la locurile de munca sau a 

utilizatorilor prin mijloace specifice 

si anuntarea incendiului la fortele 

de interventie; 

Contractor  

Inspectoratul pt 

Sit de Urgenta 

Departament:....

..Ocolul Silvic 

Contractor 

Inspectorat

ul pt Sit de 

Urgenta 

Departame

nt:......Ocol

ul Silvic 

T1 timp de 

alarmare (ziua 

2 min,noaptea 4 

min) 

 

   Stingator 

Trusa de 

prim ajutor 

Masca de 

gaze 

Echi

pa de 

inter

venti

e si 

acor

dare 

de 

prim 

ajuto

r 

Serv 

de 

amb

ulant

a 

salvarea rapida si evacuarea in 

siguranta a persoanelor, conform 

planurilor stabilite; 

Formatia civila 

de pompieri din 

zona 

Serv de 

ambulanta 

Primarie 

Serv de 

ambulanta 

Post 

politie;Disp

ensar 

zona;Resp 

SSM 

T5 timp de 

raspuns-imediat  

 

   Stingator 
Sef 

punc

t de 

intreruperea alimentarii cu energie 

electrica si gaze a consumatorilor 

si efectuarea altor interventii 

Echipa de 

lucratori din 

santier:electrici

Electrician Imediat dupa 

momentul 

aparitiei 

 



 

PLAN DE MASURI  PSI, S.U. si  DE 
COOPERARE SI COMUNICARE IN CAZ DE 

SITUATII DE URGENTA  

Editia 1 

CONDUCTĂ TRANSPORT GAZE NATURALE DN 600, 

PRESIUNE 55 BAR CU O LUNGIME DE 26,070 km, AMPLASAT 

PE TERITORIUL RAIOANELOR UNGHENI SI NISPORENI 

Pagina 

40 /  58 

 

CIS-PSU-01 //1250/1/2017                                                                                                                                  Page 40 of 58 
 

Unelte de 

mina 

specifice:el

ectrician;lac 

mec;mecan

ic 

lucru 

 

specifice la instalatii si 

echipamente de catre persoanele 

anume desemnate; 

an;instalator 

gaze;lacatus 

mecanic;mecan

ic 

Echipa de 

lucratori 

specializata 

in actiuni 

de 

interventie:

gaze 

Primarie 

incendiului 

   Stingator, 

galeata,hirl

et,tirnacop,

grebla 

metalica,to

por,lopata,r

oaba,sapa 

Excavator 

Motopompa 

Echi

pa de 

inter

venti

e 

For

mati

a 

civil

a de 

pom

pieri 

din 

 

actionarea asupra focarului de 

incendiu cu mijloacele tehnice de 

aparare impotriva incendiilor din 

dotare; 

Inspectorat pt 

Sit Urgenta 

Formatia civila 

de pompieri din 

zona 

ISU; 

Formatia 

civila de 

pompieri 

din 

zona;Post 

politie;Prim

arie 

Imediat dupa 

aparitia 

incendiului 

 

   Mijl de 

transport 

auto 

Prelate 

ignifuge 

Sef 

santi

er 

Sef 

punc

t de 

lucru 

evacuarea bunurilor periclitate de 

incendiu si protejarea 

echipamentelor care pot fi 

deteriorate in timpul interventiei; 

Punere la 

dispozitie a mijl 

de transp de 

catre Sef 

Santier 

Post Politie 

Primarie 

Dupa stingerea 

incendiului 

 

   Casca PSI 

cu 

vizor;manu

Coor

dona

tor 

protectia personalului de 

interventie impotriva efectelor 

negative ale incendiului: 

Serv de 

ambulanta 

Echipa de 

acordare 
Imediat dupa 

declansare 
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si 

protectie;m

asca 

protectie 

respiratorie; 

Costum 

ignifug (ech 

de 

pompieri) 

SSM 

Serv 

de 

amb

ulant

a 

 

 

temperatura, fum, gaze toxice Echipe de 

acordare de 

prim ajutor 

de prim 

ajutor; 

Coord 

SSM;Resp 

SSM 

incendiu si in 

timpul stingerii 

   Stigator 

Lanterne 

(dupa caz); 

Tirnacop,sa

pa 

Sef 

santi

er 

Sef 

punc

t de 

lucru 

For

mati

a 

civil

a de 

pom

pieri 

din 

zona 

verificarea amanuntita a locurilor 

in care se poate propaga 

incendiul si unde pot aparea 

focare noi, actionandu-se pentru 

stingerea acestora. 

Inspectorat pt 

Sit Urgenta 

Formatia civila 

de pompieri din 

zona 

Agent paza 

Formatia 

civila de 

pompieri 

din 

zona;Coord 

SSM;Sef 

punct lucru 

Imediat dupa 

declansare 

incendiu 

 

4 Accidente 

colective 

de munca 

  

 

Telefonic; 

E-mail 

Coor

dona

tor 

SSM 

al 

com

pani

Informarea,instiintarea verbal si 
in scris cu utilizarea 
documentelor aferente despre 
accidentul colectiv a: 
-ITM zona 
-ISU zona 
-Companie 

Inspector ITM 

Inspector ISU 

Director 

Companie la 

ITM zona 

ISU zona 

Coord SSM 

Contractor 

Imediat dupa 

producerea 

accid colectiv 
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Fax ei la 

care 

a 

avut 

loc 

accid 

de 

mca,

colec

tiv 

 

 

-Contractor 
-Beneficiar 
-Serv de ambulanta 

care a avut loc 

accid colectiv 

Coord SSM al 

Contractorului 

si Beneficiarului 

si 

Beneficiar 

Sev HSSE 

al 

companiei 

la care a 

avut loc 

accid 

colectiv 

   Telefon 

 

Coor

dona

tor 

SSM 

al 

com

pani

ei la 

care 

a 

avul 

loc 

accid 

colec

tiv 

de 

mun

ca 

 

 

 

Masuri imediate ptr a nu se 
modifica starea de fapt ce 
rezulta din producerea 
evenimentului (atentie fotografii) 
pina la primirea acordului din 

partea organelor ce efect 
cercetarea,cu exceptia 
cazurilor in care mentinerea 
acestei stari,ar genera 
producerea altor evenimente 
sau ar agrava starea 
accidentatilor sau ar pune in 
pericol viata lucratorilor si a 
celorlati participanti la 
procesul muncii.ACORDARE 
IMEDIATA DE PRIM AJUTOR 
(depinde de natura accid de 

munca) 

Serv de 

Urgenta 112 

Postul de Politie 

din zona 

ISU 

Echipa de 

interventie in 

acordare de 

prim ajutor 

Serv de 

ambulanta 

Contractorul 

Beneficiarul 

Serv de 

Urgenta 

112 

ISU 

Postul de 

Politie 

ITM zona 

Coordonato

r SSM 

Contractor 

si 

Beneficiar 

ISU-echipa 

de 

descarcera-

re (dupa 

caz) 

Imediat dupa 

producerea 

accid colectiv 

Ptr cazuri de 

inundatii,in-

cendii,alunecar

i de 

teren,cutre-

mure (a se 

vedea anterior 

planurile 

aferente) 
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 Serv de 

ambulanta 

 

Accid colectiv 

de munca 

poate sa 

implice:de-

blocare,des-

carcerare;arsur

i ;accid de 

circulatie;explo

zii;surpari de 

maluri 

sant;elec-

trocutare; 

   Ambulanta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telefonic 

Coor

dona

tor 

SSM 

al 

com

pani

ei la 

care 

a 

avul 

loc 

accid 

colec

tiv 

de 

mun

ca 

Serv 

Transport al victimelor  la 
Spitalul de urgenta din zona 

Deplasare a unui lucrator la 
Spital inaintea ajungerii 
victimelor 
 
 
Se tine legatura cu spitalul ptr 
cunoasterea starii victimelor 

Spitalul de 

urgenta 

Serv de 

ambulanta 

Serv ptr SU 112 

 

 

 

Resp SSM 

Coord SSM 

Serv SU 

112 

Serv de 

ambulanta 

 

 

 

 

 

Familiile 

victimelor 

Imediat dupa 

producerea 

accidentului 

colectiv de 

munca 

 

Dupa 

spitalizarea 

victimelor 
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de 

amb

ulant

a 

 

Coor

d 

SSM 

    

Fotografii 

Declaratii in 

scris a 

martorilor 

Proceduri 

Instructiuni 

proprii; 

Evaluari de 

risc; 

Coor

dona

tor 

SSM 

Com

isie 

de 

cerce

tare 

a 

accid

entul

ui 

colec

tiv 

numi

ta 

prin 

deciz

ie 

(dup

a caz 

cu 

parti

cipar

Cautarea,cercetarea si 
evaluarea efectelor negative,cu 
scopul de a stabili amploarea 
dezastrului,evolutia si urmarile 
acestuia 

Lucratori 

martori in 

procesul muncii 

de la compania 

la care s-a 

produs accid 

colectiv; 

Alti martori ; 

ITM zona 

ISU zona 

Echipa de 

descarcerare 

(dupa caz) 

Serv de Politie; 

 

Sef santier 

Contractor  

Beneficiar 

ITM zona 

ISU 

Spital 

urgenta 

zona (ptr 

Fisa UPU) 

Serv Politie 

 

 

Timp acordat in 

conformi-tate 

cu cerintele Lg 

319/2006 si a 

Normelor de 

Aplicare 

1425/2006 

Timp care se 

poate prelungi 

cu acordul ITM 

zona,in mod 

justificat 
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ea 

contr

actor 

si 

bene

ficiar

) 

 

   Ingradirea 

zonei in 

care se 

efect 

cercetarea 

cu banda 

de 

avertizare 

Asig de 

paza in 

zona 

respectiva 

Marcare 

zona de 

cercetare 

cu 

idicatoare 

speciofice; 

Coor

dona

tor 

SSM 

al 

com

pani

ei 

unde 

s-a 

prod

us 

acci 

colec

tiv 

de 

mun

ca 

 

Paza,ordinea,indru-marea 
circulatiei ,restrictii de circulatie 
(dupa caz) 

Serv de paza 

Serv 

Politie,(Politie 

rutiera dupa 

caz) 

Agent paza 

Agenti ai 

Serv Politie 

In functie de cit 

dureaza 

perioada de 

cercetare a 

accid colectiv 

de munca 

 

   Utilaje 

specifice 

Echipe de 

lucratori 

Sef 

santi

er 

Sef 

punc

Efectuarea lucrarilor de 
reabilitare la constructii,instalatii 
si amenajari afectate 
Asigurarea energiei ptr 

iluminat,incalzire si alte utilitati 

Primarie 

Institutii de 

profil din zona 

afectata: 

Primar 

Serv 

Tehnice al 

Ct mai repede 

posibil 
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calificati in 

lucrarile de 

reabilitare:c

onstructii,in

stalatii 

Mijl de 

transport 

t de 

lucru 

Resp 

Medi

u 

Coor

d 

SSM 

 

Activ de depoluare accidentala 
si decontaminare-STABILIRE 
PRIORITATI 

RAJA,ENEL,SN

TGN 

TRANSGAZ ; 

ISU 

Garda de Mediu 

 

Institutiilor 

de profil; 

Agentii de 

profil in 

vederea 

autorizarii 

    

Fotografii 

Declaratii in 

forma 

scrisa 

Instructiuni 

SSM 

incalcate; 

Cerinte 

legale in 

vigoare 

incalcate; 

Certificari 

(lucratori,fir

ma) 

Contracte 

de 

munca,fise 

de 

post,atribu-

Coor

dona

tor 

SSM 

al 

com

pani

ei 

unde 

s-a 

prod

us 

even

imen

tul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cercetarea accidentului colectiv 
de munca-soldarea acestuia cu 
un Proces Verbal de cercetare 
conform cerinte legale  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Luarea de masuri pentru 

Lucratori 

Sef Santier 

Sef punct lucru 

Coord SSM 

Contractor si  

Beneficiar 

ITM zona 

Responsabili 

SSM 

 

 

 

 

 

 

 

ITM zona 

Lucratori-

victime 

Casa de 

Asigurari si 

Sanatate  

Casa de 

Pensii 

Contractor 

Beneficiar 

 

 

 

 

Timp acordat in 

conformi-tate 

cu cerintele 

legale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In conformitate 

cu termenul 

acordat de ITM 
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tii 

lucratori;Au

torizatii ; 

Instructaje 

SSM si SU 

consemna-

te in fisa 

individuala 

de 

instructaj a 

lucratorilor; 

 

 

Reactualiza

re evaluari 

de risc si 

planuri de 

prevenire si 

protectie; 

Revizuire 

instructiuni 

proprii SSM 

si proceduri 

de lucru 

sau 

initierea 

altora tinind 

con de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coor

dona

tor 

SSM 

al 

com

pani

ei 

unde 

s-a 

prod

us 

even

imen

tul 

 

 

 

evitarea pe viitor a altor accid de 
munca similare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sef santier 

Sef punc lucru 

Lucratori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITM zona 

Sef Santier 

zona 
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accidentul 

colectiv 

 

 

 

 

 

 

 

Sef punct 

lucru 

Lucratori 

5 Incidente 

sociale cu 

persoane 

din cadrul 

comunitati

-lor 

invecinate 

  

 

Elaborarea 

unui ordin 

ptr 

interventie 

care se 

transmite 

catre 

organisme-

le si 

structurile 

ce urmeaza 

sa execute 

actiuni de 

localizare si 

inlaturare a 

urmarilor-

grupuri de 

lucru,tele-

fon e-

mail,fax 

Acti

unile 

se 

desfa

soara 

de 

catre 

struc

turi 

speci

aliza

te ale 

instit

utiilo

r 

prev

azute 

sa 

inter

vina 

conf

orm 

funct

iilor 

de 

spriji

Acordare de ajutoare umanitare 
de prima necesitate ptr 
populatia afectata 
Acordare de asistenta 
umanitara de urgenta prin 
resursele si infrastructura 
proprie si/sau prin Crucea Rosie 
Acordare de ajutoare si 
despagubiri financiare ptr 
populatie op economici,institutii 

si unitati ad-tiv-teritoriale 
afectate 
Stabilirea si acordarea de 
asistenta sociala 
Acordarea asistentei religioase 
si sociale 
Acordarea asistentei psihologice 
Informarea populatiei despre 
situatia produsa 
Actiuni si masuri de protectie 
care s-au planificat si care se 
desfasoara ,evolutia situatiei 

Moduri de asigurare ale 
diferitelor nevoi si cerinte ale 
populatiei  
Participarea populatiei apte si 

Comitetul 

Judetean ptr 

Situatii de 

Urgenta din 

zona 

Grup de lucru 

compus din 

consultanti/exp

erti ai institutiilor 

si operatorilor 

economici cu 

reprezentare in 

comitet 

Formatii ale 

sistemului de 

interventie 

Organizatii 

neguvernament

ale 

 

Consiliul 

Judetean 

ptr Situatii 

de Urgenta 

din zona 

Primaria 

Serv de 

ambulanta 

Echipaje de 

Politie 

 Dupa caz  
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n 

 

 

instruite la realizarea unor 
actiuni de protectie si interventie 

7 Plan de 

actiune in 

caz de 

furtuna 

tornade 

  

Radio zonal 

Telefon 

mobil 

Statii radio 

Coor

dona

tor 

SSM 

Resp

onsa

bil 

prote

ctia 

Medi

ului 

Resp

onsa

bil 

SSM 

 

 

În timpul unei furtuni sau a unei 

tornade: 

– evaluează impactul vântului 

asupra producerii unui eventual 

incendiu în zonă 

– se sta înăuntru şi se evită zonele 

din apropierea ferestrelor şi uşilor; 

adăposteşte-te sub un birou sau 

sub o masă solidă din interiorul 

camerei la cel mai jos nivel al 

locuinţei şi protejează-ţi capul şi 

gâtul cu braţele; 

– evită să utilizezi liftul datorită 

posibilităţii întreruperii energiei 

electrice 

– dacă eşti afară, stai departe de 

copaci, ziduri, semne de circulaţie, 

linii de electricitate şi alte obiecte 

care pot cădea şi te pot răni 

– ascultă la radio sau urmăreşte la 

televiziune informaţiile şi 

instrucţiunile autorităţilor locale 

– utilizează telefonul doar pentru a 

anunţa eventuale pericole sau 

distrugeri 

– fii pregătit să evacuezi locuinţa în 

cazul în care este necesar 

– utilizează maşina doar în cazul în 

care viaţa îţi este pusă în pericol 

dacă rămâi în clădire 

Institutia 

METEO 

ISU zona 

Post radio zonal 

Primarie 

 

Serv SU 

112 

Primarie 

Inainte de 

inceperea 

fenomenului 

meteo 
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– evită zonele afectate de furtună 

sau tornadă 

– cooperează deplin cu autorităţile 

locale 

   Verificare 

vizuala in 

teren 

 

Utilizare a 

uneltelor de 

mina 

 

Utilaje 

specifice 

activitatii de 

deconges-

tionare a 

zonei 

afectate:co

paci 

cazuti,cladir

i 

avariate;ge

amuri 

sparte; 

Electrician 

ptr 

decuplarea 

de la 

Coor

dona

tor 

SSM 

Sef 

santi

er 

Resp 

SSM 

 

 

 

 

După furtună sau tornadă: 

– verifică dacă tu sau lucratorii sunt 

răniţi şi tratează eventualele răni 

minore, iar pe cei răniţi grav 

transportă-i la spital 

– ţine lucratorii împreună 

– discută cu copii despre ceea ce 

s-a petrecut şi linişteşte-i 

– verifică dacă s-au produs 

distrugeri (geamuri sparte, starea 

acoperişului, a pereţilor, 

alimentarea cu electricitate, gaz şi 

apă, copaci căzuţi, linii de 

electricitate rupte etc.) 

– fereşte-te de clădiri avariate 

– cooperează deplin cu autorităţile 

locale 

Autoritatile 

locale:Prima-rie 

RAJA;ENEL;R

OMTELE-COM 

Serv SU 

112 

Serv 

Politie-Post 

politie Local 

Sev de 

ambulanta 

 

Dupa incetarea 

fenomenu-lui 

meteo 
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reteaua 

electrica; 

Inst gaze 

ptr 

decuplarea 

de la 

reteaua de 

gaze (dupa 

caz) 

Inst sanitar 

daca e 

cazul de 

decuplarea 

de la 

reteaua de 

apa; 

      

Echipa de 

lucratori : 

sudori;Lac 

mec;instala

tor;electrici

an 

 

Echipa de 

acordare 

de prim 

ajutor 

Coor

dona

tor 

SSM 

Sef 

santi

er 

 

 

 

Înainte de furtună sau tornadă 

Ia următoarele măsuri pentru a 

reduce riscul de deces sau rănire şi 

de distrugere a proprietăţii: 

– pregăteşte un plan de urgenţă 

care să cuprindă: 

– numele, adresa şi telefonul unei 

persoane de contact din afara 

localităţii; 

 

ISU zona 

Serv SU 112 

Statie PECO 

zona 

 

 

 

 

 

Inainte de 

declansarea 

fenomenu-lui 

meteo 
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Trusa 

sanitara de 

acordare 

de prim 

ajutor 

– locurile considerate sigure 

(subsol sau pivniţă, birouri sau 

mese solide etc.) 

– locuri considerate periculoase 

(ferestre, uşi etc.) 

– locul unui adăpost de urgenţă 

sau un loc în care lucratorii se pot 

regăsi în cazul în care evenimentul 

i-a surprins despărţiţi 

– locuri în care pot fi adăpostite 

animalele 

– verifică şi actualizează rezervele 

de urgenţă 

– localizează locurile din care se 

opresc utilităţile (electricitate, gaze, 

apă)  

– învaţă să acorzi primul ajutor, 

inclusiv manevrele de resuscitare 

– păstrează documentele şi 

bunurile de valoare într-un loc sigur 
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(preferabil un seif) 

– fixează antenele de satelit şi alte 

aparate amplasate de pereţi sau pe 

acoperiş; 

– instalează protecţii pentru 

geamuri în exterior 

– curăţă copacii din jur de crengi 

care intră în contact sau se află în 

apropierea acoperişului sau a altor 

părţi sensibile ale casei; 

– asigură-te că ai în permanenţă 

suficient combustibil în rezervor 

(căderile de tensiune pot afecta 

benzinăriile) 

 

8 Plan de 

actiune in 

caz de 

polei,ingh

et,ceata 

  

Mijloace 

proprii de 

deszapezir

e: 

Coor

dona

tor 

SSM 

Sef 

Santi

er 

Resp

Activitatea se execută ziua sau 

noaptea, în funcţie de necesitate şi 

are ca scop menţinerea în stare 

practicabilă a arterelor de circulaţie 

şi cuprinde următorul ciclu de 

 

Primarie 

Serv de 

salubrizare din 

zona 

 

Serv de 

salubrizare 

zonal 

 

 

Pregatire 

operatiuni 

inainte de 

fenomenul 

meteo 
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Unelte de 

mina;exca-

vator;bul-

dozer;fa-

droma;mijl 

de 

transport 

auto ptr 

zapada 

onsa

bil 

prote

ctia 

Medi

ului 

Resp

onsa

bil 

SSM 

 

operaţii:                      a) curăţat 

manual zăpadă şi gheaţă;                         

b) curăţat mecanic zăpadă cu utilaj 

cu lamă, cu plug tractat;                             

c) încărcat şi transportat zăpadă şi 

gheaţă;           d) împrăştiat 

mecanic materiale antiderapante; 

e) împrăştiat manual materiale 

antiderapante;  f) combaterea 

poleiului şi gheţii prin stropire cu 

soluţie de clorură de calciu;                              

g) combaterea poleiului şi gheţii 

prin împrăştiere material 

antiderapant solid;                                

h) curăţarea gurilor de scurgere. 

Acţiunile de prevenire şi combatere 

a urmărilor fenomenelor 

meteorologice periculoase se va 

desfăşura în funcţie de intensitatea 

acestora pe următoarele faze, 

Adm groapa de 

gunoi din zona 

ISU zona-

dispecerat 
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astfel:                                I. 

Prevenirea formării poleiului şi 

neutralizarea acestuia.                          

II. Împrăştiere material antiderapant 

când stratul de zăpadă este până 

la 5 cm.                                     III. 

Deszăpezire  când stratul de 

zăpadă este mai mare de 5 cm. 

În cazul unor ninsori abundente 

sau care au o durată de timp mai 

mare de 6 ore - Se intervine la 

dispozitia transmisa de personalul 

abilitat din cadrul comandamentului 

de deszăpezire si combatere a 

poleiului. - Se intra in dispozitiv de 

actiune “continua”.  Se va interveni 

cu utilajele la pluguit, pentru 

deszăpezire 



 

PLAN DE MASURI  PSI, S.U. si  DE 
COOPERARE SI COMUNICARE IN CAZ DE 

SITUATII DE URGENTA  

Editia 1 

CONDUCTĂ TRANSPORT GAZE NATURALE DN 600, 

PRESIUNE 55 BAR CU O LUNGIME DE 26,070 km, AMPLASAT 

PE TERITORIUL RAIOANELOR UNGHENI SI NISPORENI 

Pagina 

56 /  58 

 

CIS-PSU-01 //1250/1/2017                                                                                                                                  Page 56 of 58 
 

Combaterea poleiului şi gheţii                  

(1)Combaterea poleiului se face 

utilizând atât materiale 

antiderapante, cât şi fondanţi 

chimici în amestecuri omogene, iar 

împrăştierea acestora se 

realizează cât mai uniform pe 

suprafaţa părţii carosabile.                               

(2) Începerea activităţii de 

împrăştierea substanţelor chimice, 

în cazul în care prognoza 

meteorologică sau mijloacele de 

detectare locale indică posibilitatea 

apariţiei poleiului, a gheţii şi în 

perioada în care se înregistrează 

variaţii de temperatură care conduc 

la topirea zăpezii/gheţii urmată în 

perioada imediat următoare de 

îngheţ, va avea loc în maximum 2 

ore de la avertizare. 
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 Pentru combaterea poleiului şi a 

gheţii se utilizează următoarele 

materiale antiderapante: a) soluţie 

de clorură de calciu de concentraţie 

30% ;                               b) Sare cu 

aditivi                 c) Sare în amestec 

cu nisip 

 

 

Intocmit :     NEMES SORIN 
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ANEXA 1  

 


