Procedură de lucru
pentru efectuarea lucrărilor de proiectare a sistemelor şi instalaţiilor de limitare
şi stingere a incendiilor

1. Scopul procedurii
Prezenta procedură stabileşte măsuri generale privind modul de efectuare a
lucrărilor de proiectare a sistemelor şi instalaţiilor de limitare şi stingere a incendiilor.
2. Domeniul de aplicare
Prevederile prezentei proceduri se aplică de către personalul din cadrul
SC………………….. SRL la efectuarea lucrărilor de proiectare a sistemelor şi
instalaţiilor de limitare şi stingere a incendiilor.
3. Definiţii/Terminologie
3.1 Instalaţii de limitare şi stingere a incendiilor – instalaţii special destinate
pentru limitarea şi stingerea incendiilor, acţionate manual sau automat, utilizând
diverse substanţe de stingere.
3.2 Stingerea incendiilor – totalitatea acţiunilor de limitare şi întrerupere a
procesului de ardere prin utilizarea de metode, procedee şi mijloace specifice;
3.3 Incendiu - ardere autoîntreţinută, care se desfăşoară fără control în timp şi
spaţiu, care produce pierderi de vieţi omeneşti şi/sau pagube materiale şi care necesită
o intervenţie organizată în scopul întreruperii procesului de ardere.
4. Documente de referinţă
4.1 Legea nr. 10/1995 – privind calitatea în construcţii.
4.2 Legea nr. 307/2006 – privind apărarea împotriva incendiilor.
4.3 Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 163/2007 – pentru
aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor.
4.4 Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 87/2010 – pentru
aprobarea Metodologiei de autorizare a persoanelor care efectuează lucrări în
domeniul apărării împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare.
4.5 Normativul privind securitate a la incendiu a construcţiilor, Partea a II-a —
Instalaţii de stingere”- P118/2-2013.
4.6 Specificaţii tehnice ale echipamentelor utilizate.
5. Conţinutul procedurii:
5.1 Precizări privind modul de efectuare a lucrărilor
Lucrările de proiectare a sistemelor şi instalaţiilor de limitare şi stingere a
incendiilor sunt efectuate numai de către personal care deţine certificat de competenţă
profesională în acest sens, respectiv pentru ocupaţia Proiectant sisteme de
securitate - cod COR 215119, cu competenţe specifice domeniului de autorizare.
La nivelul societăţii există personal care deţine certificate de competenţă
profesională, astfel încât cumulat, acoperă, la nivelul suplimentului descriptiv, toate
unităţile de competenţă specifice.

La efectuarea lucrărilor de proiectare a sistemelor şi instalaţiilor de limitare şi
stingere a incendiilor se vor respecta prevederile legislaţiei, normativelor,
reglementărilor tehnice şi standardelor în vigoare precum şi specificaţiile tehnice ale
echipamentelor utilizate.
5.2 Precizarea responsabilităţilor persoanelor implicate
Manager:
- să respecte şi să asigure implementarea prevederilor legislaţiei în
vigoare;
- să asigure alocarea tuturor resurselor necesare realizării lucrărilor
contractate;
- să asigure utilizarea numai a produselor certificate;
- asigură elaborarea procedurilor de lucru generale şi specifice
necesare pentru efectuarea lucrărilor;
- asigură efectuarea lucrărilor numai cu personal care deţine certificat
de competenţă profesională în acest sens, respectiv pentru ocupaţia
Proiectant sisteme de securitate - Cod COR 215119;
- să asigure perfecţionarea permanentă a personalului implicat în
efectuarea lucrărilor.
Personalul:
- să deţină certificat de certificat de competenţă profesională pentru
ocupaţia Proiectant sisteme de securitate - Cod COR 215119;
- să respecte prevederile legislaţiei în vigoare;
- să solicite alocarea resurselor necesare pentru efectuarea lucrărilor de
calitate şi la termenele stabilite;
- utilizează numai produse certificate;
- asigură respectarea procedurilor de lucru generale şi specifice
stabilite pentru efectuarea lucrărilor.
5.3 Precizări privind asigurarea resurselor
a) resurse umane/personal
– deţinerea competenţei necesare efectuării lucrărilor (personalul implicat
inclusiv calificarea acestuia).
– asigurarea instruirii (exemplu: instruirea personalului se asigură prin
participarea la programe de formare profesională specifice, organizate de către
centre de formare profesională autorizate. Personalul va participa periodic la sesiuni
de training organizate de către producători şi/sau distribuitori de echipamente
specifice, precum şi la simpozioane, conferinţe şi expoziţii).
– menţinerea înregistrărilor adecvate referitoare la studii, instruire, abilităţi şi
experienţă (înregistrările privind instruirea personalului sunt ţinute în registru /
dosar / format electronic de către compartimentul de resurse umane / asigurarea
calităţii / conducătorul locului de muncă, etc.).
b) infrastructură
– clădiri, spaţiu de lucru şi utilităţi asociate (clădiri, ateliere, magazii, etc,
precum şi utilităţile existente în aceste spaţii).

– servicii suport - transport, comunicare, etc. (mijloace de transport auto,
mijloace de comunicare, dotare cu tehnică de calcul, asigurarea soft-urilor
licenţiate, etc.).
c) mediul de lucru (condiţiile în care se efectuează lucrările).
5.4 Servicii către clienţi
a) analiza cererilor clienţilor (traseul/circuitul pe care-l urmează cererea
primită din partea unui client/potenţial client de la înregistrare până la întocmirea
răspunsului/efectuarea unei oferte, vor fi menţionate persoanele implicate).
b) modalităţi de determinare a satisfacţiei clienţilor (exemplu: la finalizarea
lucrărilor, clienţilor le este pus la dispoziţie un chestionar de evaluare a satisfacţiei,
iar după completarea acesta este analizat de către personalul specializat în acest
sens; concluziile rezultate din chestionar se aduc la cunoştinţă managerului iar
acesta va dispune măsurile necesare pentru remedierea eventualelor deficienţe
constate de către clienţi).
c) modul de tratare şi soluţionare a reclamaţiilor (traseul/circuitul pe care-l
urmează reclamaţia primită din partea unui client, de la înregistrare până la
soluţionare, vor fi menţionate persoanele implicate).
5.5 Evidenţe
–
evidenţa lucrărilor efectuate se va ține într-un registru de evidență,
întocmit în conformitate cu Anexa nr. 14 la Metodologia de autorizare,
pe suport hârtie, numerotat și înregistrat;
–
evidenţa clienţilor;
–
evidenţa furnizorilor de substanţe, echipamente, piese de schimb, repere
utilizate (evidenţele se păstrează în registru / dosar / format electronic,
de către …).
5.6 Măsuri de remediere a lucrărilor necorespunzătoare şi de prevenire a
apariţiei acestora (activităţi care se efectuează pentru înlăturarea unor defecţiuni şi
prevenirea apariţiei acestora).
Notă: Prezenta procedură are caracter informativ, de recomandare.
Prezenta procedură nu este limitativă şi i se pot aduce modificări şi
completări.
Pentru a fi acceptată în vederea autorizării de către Centrul
Naţional pentru Securitate la Incendiu şi Protecţie Civilă conform OMAI
nr.87/2010, toate zonele cu scris înclinat (italic) vor fi completate cu date şi
informaţii specifice persoanei juridice, persoanei fizice autorizate, întreprinderii
individuale sau întreprinderii familiale care solicită autorizarea.

