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Dispoziţia nr 1217 din 16.11.2005
privind asigurarea căilor de acces, evacuare şi intervenţie în caz de situaţii de urgenţă
pe teritoriul municipiului Cîmpia Turzii
Primarul municipiului Cîmpia Turzii;
Având în vedere prevederile art. 27, lit. “l” din Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, şi
dispoziţiile Normelor generale de apărare împotriva , aprobate prin OMIRA nr. 163/2007;
În temeiul prevederilor art. 68, alin. 1 şi art. 71, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală,
D I S P U N:
Art. 1 Pe teritoriul municipiului Cîmpia Turzii se reglementează asigurarea căilor de acces,
evacuare şi intervenţie în caz de situaţii de urgenţă astfel:
1. Accesul mijloacelor şi a persoanelor pentru intervenţiile operative în caz de urgenţă publică, în
vederea salvării şi acordării ajutorului persoanelor aflate în pericol, stingerii incendiilor şi limitarea
efectelor dezastrelor, trebuie să fie asigurat în permanenţă la toate:
a) construcţiile de orice fel (civile, industriale, social-administrative, speciale) şi în încăperile
acestora;
b) instalaţiile tehnologice şi anexe;
c) depozite închise şi deschise de materii prime, semifabricate, finite şi auxiliare;
d) instalaţiile, aparatele şi mijloacele de prevenire şi stingere a incendiilor, precum şi la punctele
de comandă ale acestora (centrale şi butoane de semnalizare ale instalaţiilor sprinkler, staţii de
pompe de apă, claviaturile şi vanele reţelelor de apă, abur, drencer, gaze inerte şi spumă,
hidranţi de incendiu, stingătoare, pichete de incendiu, bazine, rezervoare şi castele de apă,
rampe ale surselor naturale, posturi telefonice de anunţare a situaţiilor de urgenţă);
e) dispozitivele de acţionare a unor mijloace cu rol de protecţie în caz de incendiu sau situaţii de
urgenţă (cortine metalice de siguranţă, trape de evacuare a fumului şi gazelor fierbinţi, clapete
pe tubulatura de ventilaţie, exhaustare şi transport pneumatic, obloane, ferestre şi uşi de
închidere a golurilor din elementele de compartimentare împotriva incendiilor);
f) tablourile de distribuţie şi întrerupătoarele instalaţiilor electrice de ilumunat, forţă, şi iluminat
de siguranţă şi la sursele de rezervă care sunt destinate să alimenteze receptoare electrice cu rol
în caz de situaţii de urgenţă
g) claviaturile şi vanele instalaţiilor tehnologice sau auxiliare, care trebuie manevrate manevrate
în caz de situaţii de urgenţă şi punctele de comandă ale acestora (gaze şi lichide combustibile,
benzi transportoare);
h) celelalte mijloace utilizate pentru intervenţii în caz de situaţii de urgenţă (vehicule pentru
tractare, transport sau izolare, cisterne sau autocisterne de apă şi cheile de pornire ale acestora.
2. Căile de acces, evacuare şi intervenţie trebuie să fie menţinute în permanenţă, în orice anotimp,
practicabile şi curate. Această obligaţie revine persoanelor fizice şi juridice care administrează
construcţiile, instalaţiile, sistemele, dispozitivele sau mijloacele respective. Administratorii în
cauză vor semnala prin indicatoare, potrivit prevederilor în vigoare, prezenţa unor asemenea
mijloace şi vor atenţiona asupra regulilor care trebuie respectate.
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Art. 2 Blocarea căilor de acces, evacuare şi de intervenţie cu materiale care reduc lăţimea sau
înălţimea liberă de circulaţie stabilită, ori care prezintă pericol de incendiu sau explozie, precum şi
efctuarea unor modificări la acestea, prin care se înrăutăţeşte situaţia iniţială este interzisă.
Art. 3 Peste şanţurile sau săpăturile executate pe căile de acces, evacuare şi intervenţie se vor
amenaja treceri (podeţe) bine consolidate, sau se vor asigura căi ocolitoare, semnalizate
corespunzător.
Art. 4 Gararea locomotivelor şi a vagoanelor de cale ferată în intersecţiile cu drumuri uzinale sau
căile de acces rutiere este interzisă. În cazul în care locomotivele sau vagoanele sunt blocate, din
motive tehnologice în intersecţiile cu drumuri uzinale sau căile de acces rutiere, se va asigura
tractarea în cel mai scurt timp a materialului rulant, ori se vor stabili rute de ocolire a intersecţiei,
semnalizate corespunzător.
Art. 5 Se interzice blocarea în poziţie deschisă a uşilor de la casele scărilor, de pe coridoare, a
celor cu dispozitive de autoînchidere sau a altor uşi care, în caz de incendiu au rol să oprească
pătrunderea fumului, a gazelor fierbinţi şi propagarea incendiilor pe orizontală sau pe verticală.
Dispozitivele care asigură închiderea automată în caz de incendiu a elementelor de protecţie a
golurilor (uşi, obloane), cele de acţionare a trapelor şi clapetelor, precum şi pe cele care menţin în
poziţie închisă uşile încăperilor tampon vor fi în permanenţă în stare de funcţiune. Sistemele de
închidere a uşilor de pe traseele de evacuare trebuie să permită deschiderea cu uşurinţă a acestora
în caz de situaţii de urgenţă.
Art. 6 Căile de acces, evacuare şi de intervenţie se vor marca cu indicatoare de securitate, conform
reglementărilor legale în vigoare, astfel încât traseele acestora să poată fi recunoscute cu uşurinţă,
atât ziua cât şi noaptea, de persoanele care le utilizează în caz de situaţii de urgenţă.
Art. 7 Se vor monta indicatoare corespunzătoare la rampele scărilor care duc la demisol sau la
subsol ori la uşile de acces către spaţii şi încăperi din care evacuarea nu poate fi continuată. În
casele de scări, pe coridoare sau pe alte căi de evacuare ale clădirilor, nu se admite amenajarea de
încăperi ori locuri de lucru, depozitarea materialelor, care ar putea împiedica evacuarea
persoanelor şi bunurilor, precum şi accesul personalului de intervenţie. Cheile uşilor de acces în
clădiri, şi cele ale încăperilor încuiate se păstrează în locuri, sau la persoane desemnate, astfel încât
aceste chei să poată fi identificate şi folosite în caz de necesitate.
Art.8 Pntru asigurarea condiţiilor de acces, intervenţie şi salvare în caz de situaţii de urgenţă la
construcţii şi instalaţii se prevăd căi de circulaţie (drumuri) necesare funcţional, sau fâşii libere de
teren, corespunzător amenajate pentru accesul utilajelor şi autospecialelor se intervenţie ale
serviciilor pentru situaţii de urgenţă.
Art. 9 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziţii se încedinţează persoanele
juridice şi fizice, care desfăşoară activităţi pe teritoriul municipiului, comunicarea acesteia
făcându-se prin afişare şi publicare în presa locală, prin grija Serviciului Administraţie Locală.
Avizat
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