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ANEXA laR.C.L. nr 	.2020
ATRIBUŢIILE CADRULUI TEHNIC 
1.	Participă la elaborarea şi aplicarea concepţiei de apărare împotriva incendiilor la nivelul 
unităţii administrativ teritoriale, instituţiei sau operatorului economic, 
2.	Controlează aplicarea normelor de apărare împotriva incendiilor în domeniul specific. 
3.	Propune includerea în bugetele proprii a fondurilor necesare organizării activităţii de 
apărare împotriva incendiilor, dotării cu mijloace tehnice pentru apărarea împotriva 
incendiilor şi echipamente de protecţie specifice. 
4.	Îndrumă şi controlează activitatea de apărare împotriva incendiilor şi analizează 
respectarea încadrării în criteriile de constituire a serviciilor de urgenţă voluntare sau 
private, după caz, în unităţile şi instituţiile din care fac/face parte. 
5.	Prezintă conducerii unităţii administrativ teritoriale, semestrial sau ori de câte ori situaţia 
impune, raportul de evaluare a capacităţii de apărare împotriva incendiilor. 
6.	Răspunde de pregătirea serviciului de urgenţă voluntar, precum şi de participarea 
acestuia la concursurile profesionale. 
7.	Acordă sprijin şi asistenţă tehnică de specialitate centrelor operative pentru situaţii de 
urgenţă în îndeplinirea atribuţiilor. 
8. Păstrează documentele compartimentului pentru situaţii de urgenţă, plan de măsuri, plan 
de intervenţie, procese verbale de control ale organelor de specialitate şi cele proprii, 
hotărâri, ordine, decizii şi programe de măsuri, tematici de instruire P.S.1. şi grafice de 
execuţie, copii după organizarea pe locurile de muncă. 
9.	Ţine evidenţa corespondenţei referitoare la apărare împotriva incendiilor la nivelul 
unităţii administrativ teritoriale şi urmăreşte rezolvarea acesteia. 
10.	Urmăreşte stadiul realizării în termen a măsurilor din planul de măsuri acordând 
asistenţă tehnică de specialitate în realizarea acestora şi informează conducerea unităţii 
administrativ teritoriale la nevoie pentru a dispune în consecinţa. 
11.	Emite, în baza ordinului primarului, permisul de lucru cu foc, asigură instruirea 
specifică a personalului care lucrează cu foc şi verifică în teren respectarea normelor şi 
măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor. 
12. Informează periodic consiliul local şi primarul despre stadiul activităţii de prevenire şi 
stingere a incendiilor în cadrul unităţii administrative teritoriale. 
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