
 
 

 

 





 verificarea starii calitative a agentului de stingere (pulbere/spuma) si incarcarea cu agent de stingere 
corespunzator

 verificarea la etanseitate a recipientului stingatorului conform Prescriptiilor tehnice PT 5-

2003 Colectia ISCIR

 starea de incarcare a buteliei cu dioxid de carbon/azot
 sigilarea, inscriptionarea si etichetarea stingatorului cu modul de folosire, focarele de 
incendiu la care poate fi folosit, date despre producator, data la care stingatorul a
fost verificat si data urmatoarei verificari 

 Termenul de garanţie va fi de minim 1 an..


II.DESCRIEREA SERVICIILOR 

 

- executantul va presta serviciile care fac obiectul contractului la valoarea din oferta de preţ pe toata durata 
contractului .  

Pentru buna desfăşurare a activităţii apărare şi stingere a incendiilor având în vedere :  
- Ordinul Ministerului Administraţiei şi Internelor nr. 163 din 2007, art. 125 – 131, 
- Ordinul Ministerului Administraţiei şi Internelor nr. 138/2015, ordin intrat în vigoare începând cu 

01.01.2016: 
 

,,Art. 13. — Stingătoarele de incendiu se verifică anual după prima reîncărcare.  
Art. 14. — Reîncărcarea stingătoarelor de incendiu se efectuează:  
a) după fiecare utilizare; 
b) la expirarea perioadei de valabilitate acordate de producătorul stingătorului de incendiu; ,, 

 

este necesară verificarea anuală, repararea, etichetarea și reîncărcarea stingătoarelor din dotarea sediului Școlii 

Gimnaziale TRAIAN Târnăveni și structură Șc. Prim. DECEBAL Bobohalma. 
 

Situația stingătoarelor din dotarea Școlii Gimnaziale TRAIAN Târnăveni și structură Șc. Prim. DECEBAL 
Bobohalma se prezintă după cum urmează: 

 

- Stingătoare existente: 
 

  Nr. crt.  Locaţia stingătorului  Tip stingător  Nr. 

 
1 

 
Șc. Gimn. Traian Târnăveni,Str. 
Republicii, nr. 92 
 

 P6 20  
   G2 1  
      

 
 
  G3 3  

   G5 3  
       

 2  Șc. Prim. Decebal Bobohalma,Str. 
Școlii, nr. 117 
 

 P6 5  

    G2 2  
    TOTAL    34 stingătoare: 

        

25 P6 + 3G2 + 3G3 + 
3G5 

      



VERIFICAREA STINGĂTOARELOR SUSMENȚIONATE SE VA EFECTUA ÎN LUNA SEPTEMBRIE 2017 
 

 

Conform Ordinului Ministerului Administraţiei şi Internelor nr. 138/2015, 
 

Art. 17. 
 

(1) Persoana autorizată pentru efectuarea lucrărilor de verificare, reîncărcare, etichetare şi reparare a 

stingătoarelor de incendiu trebuie să aplice pe fiecare stingător o etichetă care să cuprindă datele de identificare 

ale acesteia, luna şi anul în care a fost realizată verificarea, reîncărcarea sau repararea, precum şi luna şi anul 

până la care trebuie efectuată următoarea verificare sau, după caz, reîncărcare. 
 
(2) Eticheta trebuie să conţină referiri la perioada de garanţie acordată pentru lucrările efectuate, respectiv 

pentru piesele de schimb înlocuite. 
 
(3) Etichetele privind verificarea, reîncărcarea sau repararea stingătoarelor de incendiu nu vor înlocui 

etichetele producătorului stingătorului de incendiu şi trebuie amplasate astfel încât să nu afecteze/schimbe 

informaţiile precizate în eticheta producătorului. 
 
(4) Modelul etichetei pentru verificarea, reîncărcarea sau repararea stingătoarelor de incendiu este prevăzut 

în anexa nr. 2.” 
 

ANEXA Nr. 2 la normele tehnice 
 

Modelul etichetei pentru verificarea, reîncărcarea sau repararea stingătoarelor de incendiu  
 

Data punerii în serviciu: 
 

Operaţiunea  
Verificat 

 
Reîncărcat Reparat 

efectuată:   
     

  Valabil   

de la    până la 

Luna/anul    Luna/anul 

  Garanţia acordată  

Pentru lucrările efectuate  Pentru piesele de schimb 
Date de identificare a operatorului economic:  

(denumire, adresă etc.) 
Autorizaţie CNSIPC: seria. . . . . . nr. . . . . . . . . . . . Data emiterii. .  

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

  
  

III. RECEPŢIA 
 

Recepţia serviciilor se face de către reprezentantul autorității contractante, care confirma prestarea  
acestuia. 
 

IV. DURATA CONTRACTULUI 

 

Durata contractului va fi de 1 an de zile de la data semnării acestuia. 

http://lege5.ro/Mobile/Gratuit/hazdanbrg4/normele-tehnice-privind-utilizarea-verificarea-reincarcarea-repararea-si-scoaterea-din-uz-a-stingatoarelor-de-incendiu-din-23102015/2?pid=84297270&d=2016-02-04#p-84297270
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