FIŞA OBIECTIVULUI (OPERATORULUI ECONOMIC / INSTITUŢIEI)

DENUMIRE OPERATOR
ECONOMIC/INSTITUŢIE

ADMINISTRATOR/
CONDUCĂTOR

S.C. ........................ ............. S.R.L.

............................
................................

COORDONATE
OPERATOR ECONOMIC /
INSTITUŢIE

..........................................
JUD.

COORDONATELE
FILIALELOR/
SUCURSALELOR/
PUNCTELOR DE LUCRU

Sucursala ............................

J 12/.............................

NR. DE ÎNREGISTRARE
LA REGISTRUL
COMERŢULUI

CADRUL TEHNIC CU
ATRIBUŢII ÎN DOMENIUL
APĂRĂRII ÎMPOTRIVA
INCENDIILOR/
INSPECTOR DE
PROTECŢIE CIVILĂ

Ing. .............................
Telefon : ................................
Telefon domiciliu: ...............................
Certificat de competenta

1.-Date generale privind apărarea împotriva incendiilor şi protecţie civilă
1.1.-ASPECTE GENERALE
Domeniul de activitate
Anul de construire (punere în
funcţiune)
Suprafaţa construită/desfăşurată
Număr niveluri (regim de înălţime)
Clasificare construcţie (civilă, de
producţie,
de
depozitare,
cu
funcţiuni mixte)
Structura
de
rezistenţă
a
construcţiei (structură metalică,
beton armat,zidărie, lemn, mixtă etc)
Personal angajat
Utilizarea clădirii

1.2.-Date referitoare la construcţie/instalaţie/amenajare
1.2.1.-Cladirea:
Date constructive
Stabilitatea la foc
(din proiect sau alte surse de documentare)
Număr de compartimente de incendiu
Căi de acces, intervenţie, şi evacuare
Case de scări (închise/deschise)
Ascensoare de intervenţie
Date tehnice
Sistem de ventilaţie/climatizare
Sistem de încălzire
Instalaţii electrice
Instalaţie de alimentare cu gaze
naturale/G.P.L.
Iluminat de siguranţă
Sisteme şi instalaţii tehnologice
Sistem/dispozitiv de evacuare a fumului şi
gazelor fierbinţi
Sistem de detectare/semnalizare a
incendiilor
Sistem de alarmare/avertizare
Sisteme de limitare a propagării incendiilor
(uşi rezistente la foc, clapete antifoc,
sisteme de obturare, oprirea automată a
sistemului de ventilare, protecţii ale
structurilor metalice/de beton/lemn etc.)
Sistem de detectare a gazelor
Instalaţie de stingerecu apă
tip( splinkler / drencer / apă pulverizată /
ceaţă de apă) zone protejate, nr. capete de
refulare,etc.
Instalaţie de stingere cu gaze /aerosoli
tip zone protejate, nr. capete de
refulare,etc.
Alte instalaţii de stingere (pulbere, spumă
etc.)
Instalaţie de protecţie împotriva trăsnetului
Stingătoare
- pe tipo-dimensiuni
Hidranţi interiori/coloane uscate
Hidranţi exteriori
Alimentarea cu apă pentru stingerea
incendiilor
(rezerva de apă pompe)
Utilaje şi autospeciale de intervenţie din
dotareaserviciului privat pentru situaţii de
urgenţă
Stocuri de produse de stingere /
neutralizatori
Echipament de protecţie al personalului de
intervenţie în funcţie de riscurile existente şi
de efectele negative ale incendiilor specifice

2. Date privind substanţele periculuoase folosite (sursa de risc)
Denumirea substanţelor
periculoase folosite, clasificare
Cantitatea existentă în unitate
Loc de depozitare
Mod de operare
3. Analiza apărării împotriva incendiilor / activităţi de protecţie civilă
Organizarea alarmării
Instruirea personalului
Control intern de prevenire
Serviciu privat pentru situaţii de
urgenţă
Planuri / Exerciţii de evacuare
Afişare instrucţiuni specifice
Obligaţiile administratorului /
conducerii
Obligaţiile
cadrului
tehnic
/
inspectorului / personalului din
structura cu atribuţii de apărare
împotriva incendiilor / protecţie civilă
Ordinea interioară
Documente specifice de apărare
împotriva incendiilor
Documente specifice de protecţie
civilă
Reglementarea
modului
de
întreţinere, verificare reparare a
mijloacelor tehnice de apărare
împotriva incendiilor
Evidenţa incendiilor de la punerea în
funcţiune a operatorului economic /
instituţiei
Intocmit,
Cadru Tehnic PSI

