BULETIN INFORMATIV
MĂSURI P.S.I.
PREMERGĂTOR ŞI PE TIMPUL DESFĂŞURĂRII
PROCESULUI ELECTORAL

Pe perioada desfăşurării alegerilor locale din 10 iunie 2012, Inspectoratul pentru
Situaţii de Urgenţă „BANAT” al judeţului Timiş are în pază un număr de 50 de secţii de
votare din municipiul Timişoara, pentru care vor fi mobilizaţi peste 114 subofiţeri şi 4
ofiţeri.
Premergător alegerilor, cadrele inspectoratului s-au implicat activ în verificarea,
din punct de vedere al respectării măsurilor PSI, a tuturor secţiilor de votare de pe raza
judeţului Timiş.
Prin urmare, pentru desfăşurarea alegerilor locale în condiţii optime şi pentru
evitarea unor eventuale situaţii de urgenţă, la amenajarea secţiilor de votare se vor avea
în vedere următoarele:
1. Secţiile de votare vor fi amplasate la parterul clădirilor;
2. Cabinelor de votare vor fi amplasate fără îngustarea, îngreunarea sau blocarea
căilor de acces şi de evacuare şi a circulaţiilor interioare din clădirile în care se
organizează procesul electoral;
3. Elementele de mobilier evacuate din interiorul secţiilor de votare nu vor fi
amplasate pe căile de acces şi evacuare şi pe circulaţiile din secţiile de votare;
4. Căile de evacuare din clădire vor fi marcate corespunzător, circulaţia
persoanelor prin clădire fiind limitată exclusiv pe traseul acces-secţie de votareevacuare;
5. Se interzice fumatul în interiorul secţiilor de votare;
6. Se interzice efectuarea lucrărilor cu foc deschis în clădire premergător şi pe
durata desfăşurării procesului electoral;
7. Se asigură respectarea normelor de apărare împotriva incendiilor la utilizarea
mijloacelor de încălzire precum şi a celor de preparat şi încălzit hrană;
8. Instalaţiile electrice se exploatează cu respectarea reglementărilor, eliminând
eventuala suprasolicitare a acestora;
9. Se stabileşte un sistem eficient în vederea anunţării tuturor ocupanţilor clădirii
în cazul producerii unui incendiu;
10. Se asigură menţinerea în funcţionare a iluminatului de siguranţă ce echipează
clădirile;
11. Spaţiile în care se amplasează cabine de votare se dotează cu stingătoare de
incendiu funcţionale, verificate conform reglementărilor, având în vedere criteriul de cel
puţin un stingător de incendiu la 50 mp;
12. Preşedinţii secţiilor de votare instruiesc, pe bază de documente, întregul
personal din comisiile electorale, privind prevenirea situaţiilor de urgenţă şi măsurile
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care trebuie întreprinse în cazul manifestării acestora;
În cazul producerii unui incendiu, se acţionează de urgenţă pentru:
- evacuarea tuturor ocupanţilor clădirii precum şi a bunurilor importante
(utilizate în procesul electoral, precum urme de vot, buletine de vot,
ştampile, liste electorale, alte documente etc.);
- anunţarea incendiului la numărul de apel unic 112;
- stingerea incendiului cu mijloacele de primă intervenţie.
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