SITUATII DE URGENTA
PRESTARI SERVICII DE PREVENIRE SI
STINGERE A INCENDIILOR
Societatea noastra executa servicii complete de proiectare, instalare si
menteneanta pe urmatoarele linii de activitate:
-

Intocmire spre aprobare a documentatiilor tehnice pentru cerinta Cc; Ci
Proiectare
Scenariu de securitate la incendiu
Arhitectura – documentatie
Expertiza tehnica
Verificator proiect
Expertiza structura
Verificator structura
Instalatii de detectie si alarmare
Instalatii stingere( daca este cazul)
Instalatii desfumare
Sisteme de detectie si stingere incendii
Sisteme de detectie si supraveghere antiefractie

Societatea noastra, asigura calitatea lucrarilor din punct de vedere legal si
profesional la nivelul intregii activitati desfasurate.
Se definesc urmatoarele activitati
,, PROIECTARE”- reprezinta activitatea de executare a lucrarilor de proiectare
a sistemelor si instalatiilor de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu.
Proiectele vor fi intocmite de personal calificat si avizat conform normelor si legilor in
vigoare.
,, INSTALARE “- reprezinta activitatea de instalare a sistemelor si instalatiilor de
semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu. Instalarea va fi realizata de
personal calificat si avizat conform normelor si legilor in vigoare.
,, INTRETINERE TEHNICA “- reprezinta activitatea desfasurata de o echipa
tehnica pentru intretinerea, evaluarea si mentinerea in parametrii tehnici de functionare
a sistemelor si instalatiilor de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu prin
operatiuni de testare, reglaje a componentelor si inlocuirea unor elemente de detectie
sau comanda.
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,, INTERVENTIA TEHNICA “- reprezinta activitatea desfasurata de o echipa
tehnica pentru repararea, refacerea unui sistem de semnalizare, alarmare si alertare in
caz de incendiu sau parte din acesta, inclusiv elementele de cablaj.
 Societatea noastra acorda sprijin si consultanta in obtinerea
avizelor/autorizatiilor de securitate la incediu pentru modificari si
modernizari efectuate la constructii si instalatii aferente.
 Asiguram consultanta si sprijin la gasirea in adoptarea masurilor de
securitate la incendiu privind limitarea propagarii focului in caz de
incendiu.
 Acordam sprijin si consultanta in asigurarea conditiilor de evacuare a
utilizatorilor in cazul producerii unui incendiu.
 Societatea asigura sistemul de property & facility management.
Oferta tehnică pentru elaborarea documentelor specifice şi executării unor
activități de prevenire și stingere a incendiilor:
Nr.
Crt.

Documentul/Activitatea

Baza legală

1.

Elaborarea ”Planului de Intervenție” în caz de incendiu

Ord.MIRA 163/2007, art.28, lit.
”a” art. 31

2.
3.

4.

Tarif

Elaborarea ”Organizării intervenției pe locul de
Ord. MIRA 163/2007, art.25
muncă”
Întocmirea sau actualizarea, dupa caz, a ”Fișei Ord. MIRA 163/2007, art.18 lit.
„b”
obiectivului”
Documente de organizare a activităților pentru
L 307/2006, art. 19 lit. „a”;
prevenirea și stingere a incendiilor:
- Dispoziție privind stabilirea modului de organizare și a Ord. MIRA 163/2007, art.17 lit.
”a”
responsabilităților pentru apărarea împotriva incendiilor
-Instrucțiuni de apărare împotriva incendiilor și atribuții
L 307/2006, art. 19 lit. „g”;
Ord.MIRA 163/07 art.17 lit. ”b”
ale salariaților la locurile de muncă
-Dispoziție privind reglementarea lucrului cu foc deschis
Ord.MIRA 163/2007, art.17
lit.”c”
și a fumatului
-Dispoziție privind organizarea instruirii personalului
-Măsuri speciale de apărare împotriva incendiilor pentru
perioade caniculare sau secetoase
-Dispoziție privind numirea cadrului tehnic pe linia
prevenirii și stingerii incendiilor
- Reguli și măsuri de prevenire și stingerea incendiilor la
utilizarea, manipularea, transportul și depozitarea
substanțelor periculoase

Ord.MIRA 163/2007, art.17
lit.”d”
Ord.MIRA 163/2007, art.17
lit.”j”
Ord.MIRA 163/2007, art.17
lit.”i”
Ord.MIRA 163/2007, art.17
lit.”g”
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Elaborarea ”Planului de evacuare” în caz de incendiu Ord.MIRA 163/2007, art.28 lit.
a; art. 29
– parte scrisă
Elaborarea ”Planului de evacuare” în caz de incendiu Ord.MIRA 163/2007, art.28 lit.
a; art. 29
- tipizate
Întocmirea
materialelor
cu
caracter
Conform legislației în vigoare
instructiv/educativ
Elaborarea ”Tematici orientative anuale de instruire
a personalului obiectivului în domeniul situațiilor de
Art. 3; 23 din Ord.MIRA
712/2005
urgență”
Elaborarea ”Testelor de verificare de sfârșit de an a
personalului obiectivului în domeniul situațiilor de
Art. 30 din Ord.MIRA
712/2005
urgență”
Asistenta de specialitatecu ocazia controalelor
executate de autoritati pe linie de prevenirea si Când situaţia impune
stingerea incendiilor
Instruirea personalului pe linia situaţiilor de urgenţă
Verificarea modului de completare a fişelor individuale
de instructaj pe linia situaţiilor de urgenţă a personalului
Elaborarea reglementărilor privind căile de acces şi
evacuare
Verificarea marcării căilor de acceiaşi evacuare
Întocmirea rapoartelor de evaluare a capacităţii de
apărare împotriva incendiilor
Verificarea şi controlul modului de aplicare a normelor
de apărare împotriva incendiilor în cadrul obiectivului.
Verificarea, controlul şi întreprinderea demersurilor
pentru menţinerea mijloacelor de primă intervenţie
(stingătoare) în caz de incendiu la parametrii
corespunzători

Art. 3, 4 şi 7 din Ord.MIRA
712/2005
Art. 45 din Ord.MIRA
712/2005
Conform legislației în vigoare
Conform legislației în vigoare
Art. 27(1) lit. e din Ord.MIRA
163/2007.
Art. 27(1) lit. b din Ord.MIRA
163/2007.
Conform legislației în vigoare

Documentatia de la punctele 1, 2, 3, 4 si 5 se intocmeste o singura data la
demararea contractului in termen de 45 zile.


Societatea noastra executa servicii de ignifugare cu preturi negociabile



SC STAR STING SRL ofera si executa servicii de interventie cu tehnica specifica

pentru lupta contra incendiilor prin Serviciul privat pentru Situatii de Urgenta


Preţurile se pot negocia în funcţie de complexitatea activitatii beneficiarului.
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