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Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta “Mihail Grigore Sturdza” al 
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Se abroga:
-O.M.I. 775/1998 pentru aprobarea Normelor generale de prevenire si stingere a 
incendiilor;

- O.M.I. 1023/1999 pentru aprobarea D.G.P.S.I. 001 de ordine interioara; 

- O.M.I. 88/2001 pentru aprobarea D.G.P.S.I. 003 privind echiparea si dotarea 
constructiilor, instalatiilor tehnologice si a platformelor amenajate cu mijloace 
tehnice de prevenire si stingere a incendiilor;

-- O.M.I. 138/2001 pentru aprobarea D.G.P.S.I. 005 privind organizarea 
activitatii de aparare împotriva incendiilor.
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CAPITOLUL I

DISPOZITII GENERALE

Normele generale de aparare împotriva incendiilor

STABILESC:

Principiile, criteriile de performanta si conditiile

tehnice generale privind asigurarea cerintei esentiale

„securitate la incendiu”

Regulile si masurile generale de aparare împotriva

incendiilor

pentru constructii, instalatii si amenajari



CAPITOLUL I

DISPOZITII GENERALE

Scop:

 Prevenirea si reducerea riscurilor de incendii

 Asigurarea conditiilor pentru limitarea propagarii si

dezvoltarii incendiilor

Prin:

Masuri tehnice si organizatorice

Pentru:

 Protectia utilizatorilor, fortelor care actioneaza la interventie

 Bunurilor

 Mediului

împotriva efectelor situatiilor de urgenta determinate de incendii.



CAPITOLUL I

DISPOZITII GENERALE

DOMENIU DE APLICABILITATE:

 proiectarea, executarea, si exploatarea

constructiilor, instalatiilor si a altor amenajsri,

 lucrarile de modernizare, extindere, schimbare

a destinatiei celor existente

 organizarea si desfasurarea activitatilor de

aparare împotriva incendiilor

 echiparea cu mijloace tehnice de aparare

împotriva incendiilor.



CAPITOLUL I

DISPOZITII GENERALE

OBLIGATIVITATE:

 autoritatile administratiei publice centrale si locale

 toate celelalte persoane juridice

 toate persoanele fizice aflate pe teritoriul României



CAPITOLUL II

ORGANIZAREA SI DESFASURAREA ACTIVITATII  DE 

APARARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR

Sectiunea 1:

Continutul organizarii activitatii de aparare împotriva incendiilor

Sectiunea a 2-a:

Structuri cu atributii de aparare împotriva incendiilor

Sectiunea a 3-a:

Actele de autoritate, documente specifice si evidente privind apararea
împotriva incendiilor

Sectiunea a 4-a:

Organizarea activitatii de aparare împotriva incendiilor pe locul de
munca



CAPITOLUL II

ORGANIZAREA SI DESFASURAREA ACTIVITATII  DE 

APARARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR
Sectiunea I : Continutul organizarii activitatii de aparare împotriva

incendiilor

Art. 5. - Organizarea apararii împotriva incendiilor presupune: 

• a) stabilirea structurilor cu atributii în domeniul apararii împotriva 
incendiilor; 

• b) elaborarea, aprobarea si difuzarea actelor de autoritate: decizii, 
dispozitii, hottrâri si altele asemenea, prin care se stabilesc raspunderi pe 
linia apararii împotriva incendiilor; 

• c) elaborarea, aprobarea si difuzarea documentelor si evidentelor specifice 
privind apsrarea împotriva incendiilor; 

• d) organizarea apararii împotriva incendiilor la locurile de munca; 

• e) planificarea si executarea de controale proprii periodice, în scopul 
depistarii, cunoasterii si înlaturarii oricaror stari de pericol care pot favoriza 
initierea sau dezvoltarea incendiilor; 

• f) analiza periodica a capacitatii de aparare împotriva incendiilor; 

• g) elaborarea de programe de optimizare a activitatii de aparare împotriva 
incendiilor; 



CAPITOLUL II

ORGANIZAREA SI DESFASURAREA ACTIVITATII  DE 

APARARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR

• h) îndeplinirea criteriilor si a cerintelor de instruire, avizare, autorizare, 
atestare, certificare, agrementare, prevazute de actele normative în vigoare; 

• i) realizarea unui sistem operativ de observare si anuntare a incendiului, 
precum si de alertare în cazul producerii unui astfel de eveniment; 

• j) asigurarea functionarii la parametrii proiectati a mijloacelor tehnice de 
aparare împotriva incendiilor; 

• k) planificarea interventiei salariatilor, a populatiei si a fortelor 
specializate, în caz de incendiu; 

• l) analizarea incendiilor produse, desprinderea concluziilor si stabilirea 
împrejurarilor si a factorilor determinanti, precum si a unor masuri conforme 
cu realitatea; 

• m) reglementarea raporturilor privind apararea împotriva incendiilor în 
relatiile generate de contracte/conventii; 

• n) asigurarea formularelor tipizate, cum sunt permisele de lucru cu focul, 
fisele de instruire. 



CAPITOLUL II

ORGANIZAREA SI DESFASURAREA ACTIVITATII  DE 

APARARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR

Sectiunea a 2-a : Structuri cu atributii de aparare împotriva incendiilor

În cadrul autoritatilor administratiei publice centrale si a celorlalte
organe centrale de specialitate, al Consiliului General al Municipiului
Bucuresti, orasenesti si comunale, al institutiilor publice si al
operatorilor economici, în functie de nivelul riscului de incendiu si
de specificul activităţii, se constituie una dintre urmatoarele structuri
cu atributii de aparare împotriva incendiilor:

a) compartiment de aparare împotriva incendiilor compus din doua sau

mai multe cadre tehnice sau personal de specialitate cu atributii in domeniul apararii

impotriva incendiilor;

b) cadru tehnic sau personal de specialitate cu atributii în domeniul
apararii împotriva incendiilor numit exclusiv pentru aceasta
activitate, conform legii;

c) serviciu public voluntar sau privat pentru situatii de urgenta.



CAPITOLUL II

ORGANIZAREA SI DESFASURAREA ACTIVITATII  DE 

APARARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR

Sectiunea a 2-a : Structuri cu atributii de aparare împotriva incendiilor

Consiliile locale si operatorii economici care nu au obligatia, prin

lege, sa angajeze cel putin un cadru tehnic cu atributii în domeniul

apararii împotriva incendiilor sau personal de specialitate pot

desemna din rindul personalului propriu un salariat care sa

indeplineasca si atributii specifice in domeniul apararii impotriva

incendiilor sau pot încheia un contract cu o persoana fizica sau

juridica atestata, în conditiile legii.



CAPITOLUL II

ORGANIZAREA SI DESFASURAREA ACTIVITATII  DE 

APARARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR

Sectiunea a 2-a : Structuri cu atributii de aparare împotriva incendiilor

Cadrul tehnic cu atributii în domeniul apararii împotriva incendiilor

de la nivelul unitatii administrativ-teritoriale se desemneaza de

consiliul local.

Activitatile de prevenire a incendiilor se desfasoara de catre

personalul din compartimentul de prevenire din cadrul S.V.S.U. pe

baza regulamentului elaborat de IGSU si aprobat prin O.M.A.I.



CAPITOLUL II

ORGANIZAREA SI DESFASURAREA ACTIVITATII  DE 

APARARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR

Sectiunea a 3-a: Actele de autoritate, documente specifice si evidente

privind apararea împotriva incendiilor

elaborate de IGSU

Norme

Reglementari tehnice

Dispozitii generale privind apararea impotriva incendiilor



CAPITOLUL II

ORGANIZAREA SI DESFASURAREA ACTIVITATII  DE 

APARARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR

Sectiunea a 3-a: Actele de autoritate, documente specifice si evidente 

privind apararea împotriva incendiilor

Ministere / celelalte organe ale administratiei publice centrale

Strategia sectoriala privind apararea împotriva incendiilor

Norme si reglementari tehnice specifice de aparare împotriva incendiilor ;

Metode/proceduri pentru identificarea, evaluarea si controlul riscurilor de

incendiu specifice domeniului de competenta;

Programe de informare si educatie specifice ;

Programe de optimizare a capacitatii de aparare împotriva incendiilor;

Raportul anual de evaluare a nivelului de aparare împotriva incendiilor;

Decizia de numire a cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu

atributii în domeniul apararii împotriva incendiilor.



CAPITOLUL II

ORGANIZAREA SI DESFASURAREA ACTIVITATII  DE 

APARARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR

Sectiunea a 3-a: Actele de autoritate, documente specifice si evidente 

privind apararea împotriva incendiilor

Consiliul judetean/Consiliul General al Municipiului Bucuresti

Hotarirea de aprobare a planului de analiza ai acoperire a riscurilor (PAAR);

Reguli si dispozitii specifice de aparare împotriva incendiilor pentru
domeniul public si privat al unitatii administrativ teritoriale;

Raportul anual de evaluare a capacitatii de aparare împotriva incendiilor;

Programe de optimizare a capacitatii de aparare împotriva incendiilor;

Hotarâre de înfiintare a unor centre de formare si evaluare a personalului din
serviciile publice voluntare pentru situatii de urgenta;

Decizia de numire a cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu
atributii în domeniul apararii împotriva incendiilor.

Prefect

Masuri obligatorii privind apararea împotriva incendiilor, valabile la nivelul
judetului



CAPITOLUL II

ORGANIZAREA SI DESFASURAREA ACTIVITATII  DE 

APARARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR

Sectiunea a 3-a: Actele de autoritate, documente specifice si evidente 

privind apararea împotriva incendiilor

Consiliul local

a) Decizia de aprobare a planului de analiza si acoperire a riscurilor

(PAAR) aferent unitatii administrativ-teritoroale pe care o reprezinta;

b) Hotarâri privind modul de organizare a apararii împotriva incendiilor în

unitatea administrativ teritoriala;

c) Reguli si masuri specifice de aparare împotriva incendiilor, corelate cu

nivelul si natura riscurilor locale;

d) Dispozitie privind reglementarea lucrului cu foc deschis si a fumatului;

e) Raportul semestrial de evaluare a capacităţii de apărare împotriva

incendiilor;



CAPITOLUL II

ORGANIZAREA SI DESFASURAREA ACTIVITATII  DE 

APARARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR

Sectiunea a 3-a: Actele de autoritate, documente specifice si evidente 

privind apararea împotriva incendiilor

Consiliul local

f) Masuri de optimizare a capacitatii de aparare împotriva incendiilor;

g) Documente privind serviciul public voluntar pentru situatii de

urgenta;

h) Dispozitia de numire a cadrului tehnic sau a personalului de

specialitate cu atributii în domeniul apararii împotriva incendiilor,

conform legii.



CAPITOLUL II

ORGANIZAREA SI DESFASURAREA ACTIVITATII  DE 

APARARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR

Sectiunea a 3-a: Actele de autoritate, documente specifice si evidente 

privind apararea împotriva incendiilor

Primar

Planul de analiza si acoperire a riscurilor

Fisa localitatii/sectorului, la solicitarea I.S.U.J., conform modelului

aprobat prin ordin al ministrului administratiei si internelor, un

exemplar fiind trimis la inspectoratul judetean pentru situatii de

urgenta;

Raport de analiza anuala a dotarii cu mijloace de aparare împotriva

incendiilor.



CAPITOLUL II

ORGANIZAREA SI DESFASURAREA ACTIVITATII  DE 

APARARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR

Sectiunea a 3-a: Actele de autoritate, documente specifice si evidente 

privind apararea împotriva incendiilor

Administratorul operatorului economic /conducatorul institutiei sunt:

Dispozitie privind modul de organizare si responsabilitatile pe linia apararii
împotriva incendiilor;

Instructiuni de aparare împotriva incendiilor si atributii ale salariatilor la
locurile de munca;

Reglementarea lucrului cu foc deschis si a fumatului;

Organizarea instruirii personalului ;

Dispozitie de constituire a serviciului privat pentru situatii de urgenta ori
contract/conventie cu un alt serviciu privat pentru situatii de urgenta;



CAPITOLUL II

ORGANIZAREA SI DESFASURAREA ACTIVITATII  DE 

APARARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR

Sectiunea a 3-a: Actele de autoritate, documente specifice si evidente 

privind apararea împotriva incendiilor

Administratorul operatorului economic /conducatorul institutiei:

Dispozitie de sistare a lucrarilor de constructii/oprire a functionarii ori
utilizarii constructiilor /amenajarilor, în cazul anularii avizului/autorizatiei de
securitate la incendiu;

Reguli si masuri de aparare împotriva incendiilor la utilizarea, manipularea,
transportul si depozitarea substantelor periculoase specifice produselor sale;

Conventii/contracte cuprinzând raspunderile ce revin partilor pe linia apararii
împotriva incendiilor în cazul transmiterii temporare a dreptului de folosinta
asupra bunurilor imobile/antrepriza ;

Dispozitia de numire a cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu
atributii în domeniul apararii împotriva incendiilor, conform legii;

Masuri speciale de aparare impotriva incendiilor pentru perioadele caniculare
sau secetoase.



CAPITOLUL II

ORGANIZAREA SI DESFASURAREA ACTIVITATII  DE 

APARARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR

Sectiunea a 3-a: Actele de autoritate, documente specifice si evidente 

privind apararea împotriva incendiilor

Documente si Evidentele specifice la unitatile administrativ-teritoriale

Planul de analiza si acoperire a riscurilor (PAAR);

Fisa localitatii;

Avizele si autorizatiile de securitate la incendiu, obtinute pentru constructiile,
instalatiile tehnologice si alte amenajari din patrimoniul propriu, însotite de
documentele vizate spre neschimbare care au stat la baza emiterii lor;

Date ale personalului din cadrul serviciului voluntar pentru situatii de
urgenta, conform criteriilor de performanta;

Lista operatorilor economici/institutiilor cu care s-au încheiat contracte de
închiriere/conventie, cu specificarea obiectului de activitate si a numarului si
termenului de valabilitate a contractului;registrele pentru evidenta permiselor
de lucru cu foc, inclusiv pentru arderea miristilor;



CAPITOLUL II

ORGANIZAREA SI DESFASURAREA ACTIVITATII  DE 

APARARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR

Sectiunea a 3-a: Actele de autoritate, documente specifice si evidente 

privind apararea împotriva incendiilor

Evidentele specifice la unitatile administrativ-teritoriale

Rapoarte de interventie ale serviciului public voluntar pentru situatii de urgenta

Fisele de instruire, conform reglementarilor specifice;

Evidenta exercitiilor si aplicatiilor de interventie efectuate cu serviciul public voluntar
pentru situatii de urgenta, având anexate concluziile rezultate din efectuarea acestora;

Rapoartele întocmite în urma controalelor preventive proprii sau ale autoritatii de
stat competente;

Programe/planuri cuprinzând masuri si actiuni proprii sau rezultate în urma
constatarilor autoritatilor de control pentru respectarea reglementarilor în domeniu.



CAPITOLUL II

ORGANIZAREA SI DESFASURAREA ACTIVITATII  DE 

APARARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR

Sectiunea a 3-a: Actele de autoritate, documente specifice si evidente 

privind apararea împotriva incendiilor

Evidentele specifice la operatori economici

Documentatia tehnica specifica, conform legii (scenarii de securitate la
incendiu, identificarea si analiza riscurilor de incendiu s.a.)

Avize/autorizatii de securitate la incendiu însotite de documentele vizate spre
neschimbare care au stat la baza emiterii lor;

Certificate, EC, certificate de conformitate, agremente tehnice pentru
mijloacele tehnice de aparare împotriva incendiilor si echipamentele
specifice de protectie utilizate;

Registrul pentru evidenta permiselor de lucru cu foc;

Organizarea apararii împotriva incendiilor pe locul de munca;

Fisele de instruire, conform reglementarilor specifice;

Lista cu substantele periculoase, clasificate potrivit legii;

Rapoartele întocmite în urma controalelor autoritatii de stat si masurile si 
actiunile proprii sau rezultate in urma constatarilor autoritatilor de control 
pentru respectarea reglementarilor in domeniu.



CAPITOLUL II

ORGANIZAREA SI DESFASURAREA ACTIVITATII  DE 

APARARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR

Sectiunea a 4-a: Organizarea apararii împotriva incendiilor la locul de munca

anexa nr.1

Prevenirea incendiilor, prin evidentierea materialelor si dotarilor tehnologice
care prezinta pericol de incendiu, surselor posibile de aprindere ce pot aparea
si a mijloacelor care le pot genera, precum si a masurilor generale si
specifice de prevenire a incendiilor;

Organizarea primei interventii (de stingere a incendiilor/evacuare);

Afisarea instructiunilor de aparare împotriva incendiilor;

Organizarea salvarii utilizatorilor si evacuarii bunurilor, prin întocmirea si
afisarea planurilor de protectie specifice si mentinerea conditiilor de
evacuare pe traseele stabilite;

Elaborarea documentelor specifice de instruire pe locul de munca,
desfasurarea propriu-zisa si asigurarea certificarii efectuarii acesteia ;

Marcarea pericolului de incendiu prin montarea de indicatoare de securitate
si de orientare sau a altor inscriptii ori mijloace de atentionare.



CAPITOLUL II

ORGANIZAREA SI DESFASURAREA ACTIVITATII  DE 

APARARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR

Sectiunea a 4-a: Organizarea apararii împotriva incendiilor la locul de munca

Planurile de protectie împotriva incendiilor sunt planul de evacuare a persoanelor si
bunurilor, planul de depozitare si planul de intervenţie.

Planurile de evacuare se afiseaza pe fiecare nivel, pe caile de acces si în locurile
vizibile, astfel încât sa poata fi cunoscute de catre toate persoanele, iar în încaperi, pe
partea interioara a usilor - anexa nr.2.

Planurile de depozitare si de evacuare a materialelor clasificate conform legii ca fiind
periculoase se amplaseaza în locuri care se estimeaza a fi cel mai putin afectate de
incendiu si în apropierea locurilor de acces în încaperi, precum si la dispecerat, daca
exista, astfel încât sa poata fi utile fortelor de interventie.

Planurile de intervenţie se întocmesc pentru asigurarea desfasurarii, în conditii de
operativitate si eficienta, a operatiunilor de interventie în situatii de urgenta, potrivit
legii – anexa nr.3.

Planul de intervenţie se avizeaza de inspectoratul pentru situatii de urgenta judetean/al
municipiului Bucuresti.



CAPITOLUL III

NORME GENERALE DE APARARE ÎMPOTRIVA 

INCENDIILOR LA PROIECTAREA SI EXECUTAREA

CONSTRUCTIILOR, INSTALATIILOR SI AMENAJARILOR

Sectiunea 1: Îndeplinirea cerintei esentiale “securitate la incendiu”

Sectiunea a 2-a: Stabilitatea la foc a constructiei

Sectiuneaa 3-a: Limitarea izbucnirii, propagarii si dezvoltarii
incendiului si a efluentilor incendiului in interiorul si in afara

incintei focarului de incendiu

Sectiunea a 4-a: Instalatiile aferente construciilor si instalatiile tehnologice

Sectiunea a 5-a: Limitarea propagarii incendiului la constructiile învecinate

Sectiunea a 6-a: Evacuarea utilizatorilor si securitatea fortelor de interventie



CAPITOLUL III

NORME GENERALE DE APARARE ÎMPOTRIVA 

INCENDIILOR LA PROIECTAREA SI EXECUTAREA

CONSTRUCTIILOR, INSTALATIILOR SI AMENAJARILOR

Sectiunea I: Îndeplinirea cerintei esentiale securitatea la incendiu

Constructiile si amenajarile trebuie sa fie proiectate si executate astfel încât,
pe toata durata de viata a acestora, în cazul initierii unui incendiu, sa se
asigure:

 Estimarea stabilitatii elementelor portante pentru o perioada
determinata de timp;

 Limitarea aparitiei si propagarii focului si fumului în interiorul
constructiei;

 Limitarea propagarii incendiului la vecinatati;

 Posibilitatea utilizatorilor de a se evacua în conditii de siguranta sau de
a fi salvate prin alte mijloace;

 Securitatea fortelor de interventie.

Principalele performante de comportare la foc ale produselor pentru constructii 

REACtIA LA FOC si REZISTENŢA LA FOC



CAPITOLUL III

NORME GENERALE DE APARARE ÎMPOTRIVA 

INCENDIILOR LA PROIECTAREA SI EXECUTAREA

CONSTRUCTIILOR, INSTALATIILOR SI AMENAJARILOR

Sectiunea I: Îndeplinirea cerintei esentiale securitatea la incendiu

Reglementarile tehnice nu trebuie sa creeze bariere pentru utilizarea
produselor pentru constructii care sunt conforme cu specificatiile tehnice
relevante.

Pentru categoriile de constructii stabilite prin lege, conditiile tehnice ce
trebuie asigurate conform reglementarilor, precum si actiunile ce trebuie
întreprinse în caz de incendiu sunt stabilite printr-un scenariu de securitate la
incendiu, conform metodologiei elaborate de I.G.S.U. si aprobate prin
O.M.A.I..

Pot fi elaborate scenarii de securitate la incendiu si pentru alte categorii de
constructii, la solicitarea proprietarului sau beneficiarului.



“Securitatea la incendiu” are ca obiectiv 

reducerea riscului de incendiu prin:

• Asigurarea masurilor de prevenire a incendiilor în 
fazele de proiectare si executare a constructiilor, 
instalatiilor si amenajarilor si mentinerea lor la 
parametri proiectati în exploatarea acestora;

• Echiparea si dotarea constructiilor, instalatiilor si 
amenajarilor cu mijloace tehnice de aparare împotriva 
incendiilor;

• Organizarea activitatii de aparare împotriva incendiilor 

• Asigurarea interventiei pompierilor în cazul producerii 
unor incendii la constructii, instalatii si amenajari, 
precum si a altor forte de salvare a persoanelor si 
bunurilor.



Riscul de incendiu se defineste prin produsul dintre 

probabilitatea initierii unui incendiu într-o situatie tehnica data si 

importanta estimata a pagubelor produse de incendiu.

Identificarea, evaluarea si controlul riscurilor de incendiu se

face prin metode si proceduri specifice, conform metodologiei

elaborate de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta si

aprobata prin ordin al ministrului administratiei si internelor.

Riscul de incendiu se stabileste si se precizeaza prin niveluri 

de risc, pe zone, încaperi, compartimente de incendiu, cladiri, 

instalatii.

Nivelurile riscului de incendiu se stabilesc prin reglementari 

tehnice.

Depasirea nivelului riscului de incendiu, stabilit prin 

reglementarile tehnice specifice, este interzisa.



Pentru categoriile de constructii stabilite prin lege, conditiile

tehnice ce trebuie asigurate conform reglementarilor, precum

si actiunile ce trebuie întreprinse în caz de incendiu sunt

stabilite printr-un scenariu de securitate la incendiu, conform

metodologiei elaborate de Inspectoratul General pentru

Situatii de Urgenta si aprobata prin ordin al ministrului

administratiei si internelor

Pot fi elaborate scenarii de securitate la incendiu si pentru

alte categorii de constructii, la solicitarea proprietarului sau

beneficiarului.



CAPITOLUL III

NORME GENERALE DE APARARE ÎMPOTRIVA 

INCENDIILOR LA PROIECTAREA SI EXECUTAREA

CONSTRUCTIILOR, INSTALATIILOR SI AMENAJARILOR

Sectiunea I: Îndeplinirea cerintei esentiale securitatea la incendiu

Activitatea de expertizare tehnica de securitate la incendiu se efectueaza de

catre experti tehnici atestati în conditiile legii, atunci când o reglementare sau

un organism cu atributii de control al statului prevede acest lucru ori când se

refera la situatiile prevazute mai jos :

a) pentru rezolvarea litigiilor privind calitatea tehnica a unor proiecte sau a

executiei unor lucrari de constructii;

b) la constructiile existente, în cazul dezastrelor sau accidentelor datorate

fenomenelor naturale, actiunilor umane, activitatilor tehnologice sau în

vederea determinarii, în orice stadiu, a starii tehnice a constructiei pentru

evaluarea capacitatii ei de satisfacere a cerintei “securitate la incendiu”;



CAPITOLUL III

NORME GENERALE DE APARARE ÎMPOTRIVA 

INCENDIILOR LA PROIECTAREA SI EXECUTAREA

CONSTRUCTIILOR, INSTALATIILOR SI AMENAJARILOR

Sectiunea I: Îndeplinirea cerintei esentiale securitatea la incendiu

Pentru proiecte si constructii în curs de executie, prin expertize tehnice de

securitate la incendiu se asigura respectarea integrala a masurilor de

securitate la incendiu stabilite în reglementarile tehnice în vigoare;

Pentru constructiile existente, expertizele tehnice de securitate la incendiu

efectuate în situatiile în care, justificat tehnic, nu pot fi respectate prevederile

reglementarilor tehnice, stabilesc, în functie de riscurile de incendiu

actualizate, masuri alternative care sa asigure nivelurile de performanta

pentru securitatea la incendiu stabilite prin reglementari tehnice specifice.



CAPITOLUL III

NORME GENERALE DE APARARE ÎMPOTRIVA 

INCENDIILOR LA PROIECTAREA SI EXECUTAREA

CONSTRUCTIILOR, INSTALATIILOR SI AMENAJARILOR

Sectiunea a 2-a: Stabilitatea la foc a constructiei

Perioada de stabilitate la foc a elementelor de constructii care intra în
alcatuirea structurii portante principale a cladirii se precizeaza în
reglementarile tehnice specifice.

Elementele de constructii care intra în alcatuirea cladirii pot fi cu sau fara rol
de separare la incendiu, care contribuie în mod pasiv sau activ la asigurarea
rezistentei la foc a constructiei.

Elementele de constructie care contribuie în mod pasiv sau activ la
asigurarea rezistentei la foc a constructiei si standardele de referinta aferente
sunt precizate în Regulamentul privind clasificarea si încadrarea produselor
pentru constructii pe baza comportarii la foc.



CAPITOLUL III

NORME GENERALE DE APARARE ÎMPOTRIVA 

INCENDIILOR LA PROIECTAREA SI EXECUTAREA

CONSTRUCTIILOR, INSTALATIILOR SI AMENAJARILOR

Sectiunea a 3-a: Limitarea izbucnirii, propagarii si dezvoltarii
incendiului si fumului în interiorul si în afara incintei
focarului de incendiu

 Asigurarea nivelurilor corespunzatoare ale performantelor de reactie la foc
si de rezistentala foc prevazute de reglementarile tehnice pentru produsele
pentru constructii;

Prevederea elementelor de separare a incendiului (pereti, plansee etc.)
adaptate la utilizarea constructiei, adica la actiunea termica estimata în
constructie;

Protejarea corespunzatoare a golurilor din elementele de separare a focului;

Proiectarea corespunzatoare a fatadelor pentru împiedicarea propagării
focului la partile adiacente ale aceleiasi cladiri;

 Instalarea de bariere contra fumului (de exemplu: usi etanse la fum).



CAPITOLUL III

NORME GENERALE DE APARARE ÎMPOTRIVA 

INCENDIILOR LA PROIECTAREA SI EXECUTAREA

CONSTRUCTIILOR, INSTALATIILOR SI AMENAJARILOR

Sectiunea a 3-a: Limitarea izbucnirii, propagarii si dezvoltarii
incendiului si fumului în interiorul si în afara incintei
focarului de incendiu

Prevederea sistemelor si instalatiilor de detectare, semnalizare, stingere a
incendiului;

 Evacuarea fumului si gazelor fierbinti prin sisteme adecvate;

 Crearea de diferente de presiune între zone de constructie;

Prevederea masurilor de protectie la foc pentru instalatiile de ventilare
climatizare ( de exemplu: canale de ventilare rezistente la foc, clapete antifoc
s.a.);

Prevederea masurilor de protectie la foc pentru canalele si ghenele
instalatiilor aferente constructiilor (sanitare, încalzire, electrice s.a.).



CAPITOLUL III

NORME GENERALE DE APARARE ÎMPOTRIVA 

INCENDIILOR LA PROIECTAREA SI EXECUTAREA

CONSTRUCTIILOR, INSTALATIILOR SI AMENAJARILOR

Sectiunea a 4-a: Instalatii aferente constructiilor si instalatiile
tehnologice

Instalatiile aferente constructiilor (electrice, de apa, încalzire, ventilare,
climatizare, canalizare, etc.) si instalatiile tehnologice se proiecteaza, se
executa si se exploateaza potrivit reglementarilor tehnice si masurilor
specifice de aparare împotriva incendiilor, astfel încât acestea sa nu
constituie surse de izbucnire si/sau de propagare a incendiilor.

Ele trebuie sa corespunda destinatiei, tipului si categoriei de importanta a
constructiei, precum si nivelului de risc de incendiu, sa aiba nivelul de
protectie corespunzator mediului în care sunt amplasate si sa respecte
prevederile din normele specifice de aparare împotriva incendiilor.

Instalatiile tehnologice se pun în functiune si se exploateaza cu respectarea
stricta a instructiunilor si regulilor de utilizare, precum si a masurilor de
aparare împotriva incendiilor, stabilite de proiectantii si de producatorii
respectivi.



CAPITOLUL III

NORME GENERALE DE APARARE ÎMPOTRIVA 

INCENDIILOR LA PROIECTAREA SI EXECUTAREA

CONSTRUCTIILOR, INSTALATIILOR SI AMENAJARILOR

Sectiunea a 5-a: Limitarea propagarii incendiului la constructiile învecinate

Limitarea propagarii incendiului la constructiile învecinate poate fi realizata prin:

limitarea efectului radiatiei flacarilor;

controlul initierii si propagarii focului pe suprafata exterioara a acoperisului,
inclusiv a luminatoarelor;

controlul patrunderii focului de la acoperis în interiorul cladirii;

controlul aprinderii acoperisului de la un incendiu de dedesubt.

Conditiile tehnice, masurile, performantele si nivelurile de performanta privind
limitarea propagarii incendiului la constructiile învecinate se precizeaza în
reglementarile tehnice specifice.



CAPITOLUL III

NORME GENERALE DE APARARE ÎMPOTRIVA 

INCENDIILOR LA PROIECTAREA SI EXECUTAREA

CONSTRUCTIILOR, INSTALATIILOR SI AMENAJARILOR

Sectiunea a 6-a: Evacuarea si securitatea utilizatorilor si fortelor de

interventie

Pentru evacuarea în conditii de siguranta a utilizatorilor în caz de incendiu,

caile de evacuare trebuie sa îndeplineasca urmatoarele cerinte:

conformare la foc si amplasare corespunzstoare;

separare de alte functiuni prin elemente de separare la foc si fum;

 asigurarea controlului fumului;

limitarea producerii incendiului si fumului.



CAPITOLUL IV

NORME GENERALE DE APARARE ÎMPOTRIVA 

INCENDIILOR LA EXPLOATAREA CONSTRUCTIILOR, 

INSTALATIILOR SI AMENAJARILOR

Sectiunea 1: Masuri generale de prevenire a incendiilor la exploatarea
constructiilor si instalatiilor

Sectiunea a 2-a: Masuri generale de prevenire a incendiilor la executarea
lucrarilor cu foc deschis

Sectiunea a 3-a: Masuri generale de prevenire a incendiilor la
exploatarea cailor de evacuare

Sectiunea a 4-a: Masuri generale de prevenire a incendiilor în locuintele
unifamiliale / multifamiliale / gospodariile populatiei

Sectiunea a 5-a: Masuri generale de prevenire a incendiilor în spatii
destinate persoanelor cu dizabilitati / solicitantilor de azil.



CAPITOLUL IV

NORME GENERALE DE APARARE ÎMPOTRIVA 

INCENDIILOR LA EXPLOATAREA CONSTRUCTIILOR, 

INSTALATIILOR SI AMENAJARILOR

Sectiunea 1:  Masuri generale de prevenire a incendiilor la exploatarea    
constructiilor si instalatiilor

Masurile generale de prevenire a incendiilor privesc:

controlul/supravegherea din punct de vedere al prevenirii incendiilor a
activitatilor, pe timpul desfasurarii si, dupa caz, dupa încheierea
acestora;

stabilirea masurilor tehnico-organizatorice în vederea reducerii riscului
de incendiu ori a consecintelor incendiilor;

mentinerea conditiilor realizate pentru evacuarea utilizatorilor în
siguranta si pentru securitatea echipelor de interventie în cazul
izbucnirii unui incendiu;

întretinerea în stare operativa a mijloacelor tehnice de aparare
împotriva incendiilor.



CAPITOLUL IV

NORME GENERALE DE APARARE ÎMPOTRIVA 

INCENDIILOR LA EXPLOATAREA CONSTRUCTIILOR, 

INSTALATIILOR SI AMENAJARILOR

Sectiunea a 2-a: Masuri generale de prevenire a incendiilor la executarea       
lucrarilor cu foc deschis

Utilizarea focului deschis în locuri cu pericol de incendiu si pe timp de vânt

este interzisa. Locurile cu pericol de incendiu, în care se aplica aceasta

interdictie, se stabilesc si se marcheaza de persoanele în drept.

Lucrarile de sudare, taiere, lipire sau alte asemenea operatiuni care prezinta

pericol de incendiu se executa numai pe baza permisului de lucru cu foc

(anexa nr.4).

Luarea masurilor pentru prevenirea jocului copiilor cu focul în conditii si în

locuri în care se pot produce incendii constituie o obligatie a persoanelor care

raspund, potrivit legii, de cresterea, educarea si îngrijirea copiilor.



CAPITOLUL IV

NORME GENERALE DE APARARE ÎMPOTRIVA 

INCENDIILOR LA EXPLOATAREA CONSTRUCTIILOR, 

INSTALATIILOR SI AMENAJARILOR

Sectiunea a 2-a: Masuri generale de prevenire a incendiilor la executarea       
lucrarilor cu foc deschis

Folosirea flacarii (lumânari, faclii, torte si altele asemenea) pe timpul
spectacolelor de teatru, opera, opereta, a festivitatilor în restaurante sau
pentru ambianta ori divertisment în restaurante, baruri, cluburi, discoteci,
etc.este, de regula, interzisa.

Pentru spectacolele care au loc pe timpul unei stagiuni, se transmite la
inspectoratul pentru situatii de urgenta judetean/al municipiului Bucuresti, la
începutul stagiunii, programul spectacolelor respective.

Reglementarea fumatului din punct de vedere al prevenirii incendiilor si
exploziilor este obligatorie în cadrul fiecarui operator economic sau al
fiecarei institutii publice si se face prin dispozitie scrisa data de persoana cu
atributii de conducere.



CAPITOLUL IV

NORME GENERALE DE APARARE ÎMPOTRIVA 

INCENDIILOR LA EXPLOATAREA CONSTRUCTIILOR, 

INSTALATIILOR SI AMENAJARILOR

Sectiunea a 3-a: Masuri generale de prevenire a incendiilor la 
exploatarea cailor de evacuare

Pentru asigurarea conditiilor de evacuare si salvare a utilizatorilor în
siguranta în caz de incendiu se adopta urmatoarele masuri:

întretinerea în buna stare de functionare a sistemelor de decomprimare sau de
etansare la fum si gaze fierbinti, precum si a elementelor de limitare a
propagarii focului ori de izolare termica, din compunerea constructiilor si
instalatiilor;

pastrarea cailor de evacuare libere si în stare de utilizare la parametrii la care
au fost proiectate si realizate;

functionarea iluminatului de siguranta si celei de-a doua surse de energie
electrica conform reglementarilor tehnice;

functionarea sistemelor de alarmare si semnalizare a incendiilor la parametrii
de performanta pentru care au fost proiectate;

organizarea si desfasurarea, periodic, de exercitii si aplicatii, cu salariatii, în
conditiile legii.



CAPITOLUL IV

NORME GENERALE DE APARARE ÎMPOTRIVA 

INCENDIILOR LA EXPLOATAREA CONSTRUCTIILOR, 

INSTALATIILOR SI AMENAJARILOR

Sectiunea a 4-a: Masuri generale de prevenire a incendiilor  în 
locuintele   unifamiliale / multifamiliale / gospodariile populatiei

În locuinte unifamiliale / multifamiliale si gospodariile populatiei se
interzice:

 utilizarea aparatelor electrice, cablurilor electrice, prizelor si
întrerupatoarelor, dispozitivelor de protectie cu defectiuni sau
improvizatii;

 suprasolicitarea retelei electrice prin folosirea simultana a mai multor
receptori;

 nesupravegherea aparatelor electrice sub tensiune, (fier de
calcat, resou, radiator etc.)

 folosirea sigurantelor fuzibile supradimensionate prin înlocuirea cu lita
a fuzibilului calibrat;



CAPITOLUL IV

NORME GENERALE DE APARARE ÎMPOTRIVA 

INCENDIILOR LA EXPLOATAREA CONSTRUCTIILOR, 

INSTALATIILOR SI AMENAJARILOR

Sectiunea a 4-a: Masuri generale de prevenire a incendiilor  în 
locuintele   unifamiliale / multifamiliale / gospodariile populatiei

În locuinte unifamiliale / multifamiliale si gospodariile populatiei se 
interzice:

 folosirea chibriturilor, lumânarilor, lampilor de iluminat cu petrol, în
spatii cu pericol de incendiu (depozite de furaje, grajduri, magazii,
poduri, etc) si explozie (în apropierea buteliilor de aragaz, instalatiilor
de gaze naturale, încaperi în care sunt depozitate produse petroliere),
cât si la executarea lucrarilor agricole (în lanuri de cereale, pajisti, etc),
în paduri si în apropierea acestora;

 asezarea sau pastrarea buteliilor de gaze în apropierea oricaror surse de
caldura ori sub actiunea directa a razelor solare;

 folosirea buteliilor de gaze lichefiate fara regulatori de presiune cu
garnituri deteriorate ori cu furtunuri de cauciuc fisurate sau largite la
capete;



CAPITOLUL IV

NORME GENERALE DE APARARE ÎMPOTRIVA 

INCENDIILOR LA EXPLOATAREA CONSTRUCTIILOR, 

INSTALATIILOR SI AMENAJARILOR

Sectiunea a 4-a: Masuri generale de prevenire a incendiilor  în 
locuintele   unifamiliale / multifamiliale / gospodariile populatiei

În locuinte unifamiliale / multifamiliale si gospodariile populatiei se 
interzice:

 folosirea flacarii pentru verificarea etanseitatii buteliei, garniturilor,

regulatorilor de presiune sau a furtunului/conductei de gaz; verificarea

se va face numai cu emulsie de apa cu sapun.

 încalzirea cu flacara a buteliilor ori folosirea acestora în pozitie

culcata, rasturnata sau înclinata;

 trecerea (transvazarea) gazului din butelie în orice alte recipiente sau

folosirea de butelii improvizate;



CAPITOLUL IV

NORME GENERALE DE APARARE ÎMPOTRIVA 

INCENDIILOR LA EXPLOATAREA CONSTRUCTIILOR, 

INSTALATIILOR SI AMENAJARILOR

Sectiunea a 4-a: Masuri generale de prevenire a incendiilor  în 
locuintele   unifamiliale / multifamiliale / gospodariile populatiei

În locuinte unifamiliale / multifamiliale si gospodariile populatiei se 
interzice:

 pastrarea surselor de foc (chibrituri, brichete, lumânari, lampi cu gaz,
etc) în locuri în care au acces copii;

 lasarea copiilor nesupravegheaai, precum ai blocarea lor în casa cu
lumânari aprinse, sobe, plite ai/sau aparate electrice aflate în

funcaiune.

 depozitarea de materiale combustibile sau inflamabile (butelii,
bidoane cu produse petroliere, etc.) în podurile cladirilor;

 folosirea afumatoarelor improvizate ori amplasarea acestora în
magazii,poduri, remize, sub aoproane sau lânga materiale
combustibile; afumatorile se confectioneaza din zidarii de caramida si
materiale incombustibile si se amplaseaza independent de celelalte
constructii din gospodarie.



CAPITOLUL IV

NORME GENERALE DE APARARE ÎMPOTRIVA 

INCENDIILOR LA EXPLOATAREA CONSTRUCTIILOR, 

INSTALATIILOR SI AMENAJARILOR

Sectiunea a 4-a: Masuri generale de prevenire a incendiilor  în 
locuintele   unifamiliale / multifamiliale / gospodariile populatiei

Masurile de prevenire a incendiilor privind instalatiile electrice, de

încalzire, de gaze/g.p.l., fumatul, depozitarea, utilizarea focului

deschis, colectarea deseurilor, precum si cele împotriva descarcarilor

electrice atmosferice (paratrasnet)/electricitatii statice se aplica si în

locuinte unifamiliale / multifamiliale / gospodariile populatiei.

Pentru asigurarea interventiei în caz de incendiu se recomanda

amplasarea în bucatarii a unui stingator sau a unei paturi de incendiu.



CAPITOLUL IV

NORME GENERALE DE APARARE ÎMPOTRIVA 

INCENDIILOR LA EXPLOATAREA CONSTRUCTIILOR, 

INSTALATIILOR SI AMENAJARILOR

Sectiunea a 5-a: Masuri generale de prevenire a incendiilor  în  spatii 
destinate persoanelor cu dizabilitati / solicitantilor de azil.

În spatiile destinate persoanelor cu dizabilitati se interzice:

 fumatul;

 utilizarea lumânarilor, chibriturilor, lampilor cu gaz sau alte
surse cu flacara;

 utilizarea pentru încalzire a resourilor si radiatoarelor electrice.

Nu este permis accesul acestor persoane în zonele de lucru cu foc.



CAPITOLUL IV

NORME GENERALE DE APARARE ÎMPOTRIVA 

INCENDIILOR LA EXPLOATAREA CONSTRUCTIILOR, 

INSTALATIILOR SI AMENAJARILOR

Sectiunea a 5-a: Masuri generale de prevenire a incendiilor  în  spatii 
destinate persoanelor cu dizabilitati / solicitantilor de azil.

Pentru evacuarea în conditii eficiente si sigure se asigura:

un sistem de alarmare în caz de incendiu adecvat utilizatorilor;

un telefon cu legatura directa la serviciul public voluntar pentru situatii
de urgenta/serviciul profesionist pentru situatii de urgenta cel mai apropiat;

Marcarea usilor camerelor cu culori, dupa cum urmeaza:

rosu-persoane care nu se pot evacua singure;

galben-persoane care necesita sprijin la evacuare;

verde-persoane care se evacueaza singure;

marcarea directiei de evacuare pentru spatiile în care se afla persoane cu
deficiente de vedere prin pictograma corespunzatoare în relief amplasata pe
perete la o distanta de cca 120 cm fata de sol.

organizarea de exercitii speciale de evacuare pentru persoanele cu
deficiente psihice.



CAPITOLUL IV

NORME GENERALE DE APARARE ÎMPOTRIVA 

INCENDIILOR LA EXPLOATAREA CONSTRUCTIILOR, 

INSTALATIILOR SI AMENAJARILOR

Sectiunea a 5-a: Masuri generale de prevenire a incendiilor  în  spatii 
destinate persoanelor cu dizabilitati / solicitantilor de azil.

În centrele de cazare si primire a solicitantilor de azil se asigura 
afisarea de instructiuni de comportament în caz de incendiu într-o 
limba de circulatie internationala si verificarea întelegerii lor corecte 
de catre acestia. 



CAPITOLUL V

ECHIPAREA SI DOTAREA CU MIJLOACE TEHNICE

DE APARARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR 

Echiparea şi dotarea construcţiilor, instalaţiilor şi altor amenajări cu
sisteme şi instalaţii de protecţie împotriva incendiilor şi alte mijloace
de apărare împotriva incendiilor, stabilirea categoriilor, tipurilor şi
parametrilor specifici, precum şi dimensionarea şi amplasarea
acestora se asigură conform reglementărilor tehnice şi normelor
specifice de apărare împotriva incendiilor.

Mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor trebuie să
îndeplinească şi să asigure criteriile şi nivelurile de performanţă
prevăzute de reglementările tehnice aplicabile şi specificaţiile tehnice
de referinţă.

În funcţie rolul pe care îl au în asigurarea protecţiei construcţiilor,
instalaţiilor tehnologice, amenajărilor şi utilizatorilor la acţiunea
incendiului (anexa nr.5)



CAPITOLUL V

ECHIPAREA SI DOTAREA CU MIJLOACE TEHNICE

DE APARARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR 

Tipul şi numărul de stingătoare cu care se dotează construcţiile se

stabileşte potrivit reglementărilor tehnice ori normelor specifice de

apărare împotriva incendiilor.

Numărul orientativ de stingătoare pentru dotarea categoriilor de

construcţii pentru care nu există prevederi în acte normative specifice

(anexa nr.6).



CAPITOLUL V

ECHIPAREA SI DOTAREA CU MIJLOACE TEHNICE

DE APARARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR 

Dotarea operatorilor economici şi a instituţiilor cu mijloace tehnice
de apărare împotriva incendiilor se face pe baza normelor specifice
de apărare împotriva incendiilor şi reglementărilor tehnice.

Pentru tipurile de construcţii, instalaţii tehnologice şi amenajări care
nu se încadrează în prevederile reglementărilor tehnice şi normelor
specifice se recomandă verificarea necesităţii şi oportunităţii
echipării şi dotării acestora cu anumite tipuri de mijloace tehnice de
apărare împotriva incendiilor prin utilizarea unor metode de analiză
sau prin elaborarea unui scenariu de securitate la incendiu.



CAPITOLUL V

ECHIPAREA SI DOTAREA CU MIJLOACE TEHNICE

DE APARARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR 

Proiectanţii şi beneficiarii au obligaţia de a include în documentaţie,
respectiv de a utiliza numai mijloace tehnice de apărare împotriva
incendiilor cu marcaj CE, certificate sau agrementate, conform legii.

Producătorii, furnizorii, proiectanţii şi executanţii de mijloace
tehnice de apărare împotriva incendiilor trebuie să pună la dispoziţia
beneficiarului (proprietar, utilizator), după caz, următoarele :

documentele necesare conform legii pentru introducerea pe
piaţă (după caz, prin aplicarea marcajului CE, certificare,
agrementare);

documentaţia tehnică aferentă, conform standardului de
referinţă dacă acesta există;

schema sinoptică a sistemului (instalaţiei) schemele bloc şi de
racordare şi, după caz, softul necesar;

instrucţiuni de utilizare şi pentru controlul stării de funcţionare;

măsuri care se adoptă în caz de nefuncţionare.



CAPITOLUL V

ECHIPAREA SI DOTAREA CU MIJLOACE TEHNICE

DE APARARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR 

La stabilirea tipurilor de instalaţii de protecţie împotriva incendiilor
şi mijloacelor de primă intervenţie cu care se echipează construcţiile,
instalaţiile şi amenajările se au în vedere următoarele criterii:

condiţiile şi cerinţele tehnice precizate în reglementările
specifice;

posibilităţile de acţionare în spaţii închise, în subsoluri, la
înălţime sau în medii cu nocivitate mărită;

caracteristicile şi performanţele mijloacelor tehnice de apărare
împotriva incendiilor ;

compatibilitatea substanţelor de stingere cu clasele de incendiu
şi cu alte substanţe de stingere utilizate simultan sau succesiv;

influenţa substanţelor de stingere asupra utilizatorilor,
elementelor de construcţie ale clădirii şi mediului.



CAPITOLUL V

ECHIPAREA SI DOTAREA CU MIJLOACE TEHNICE

DE APARARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR 

Proprietarii (utilizatorii) construcţiilor, instalaţiilor tehnologice şi
amenajărilor trebuie să execute periodic controlul stării de funcţionare a
mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor cu care acestea sunt
echipate şi dotate, prin personal anume desemnat şi instruit în acest
scop.

Scoaterea din funcţiune a mijloacelor tehnice de apărare împotriva
incendiilor fără luarea unor măsuri alternative de apărare împotriva
incendiilor ori neasigurarea parametrilor necesari operării acestora în
condiţii de eficienţă este strict interzisă.

Controlul stării de funcţionare a mijloacelor tehnice de apărare împotriva
incendiilor se execută conform prevederilor cuprinse în reglementările
tehnice, normele specifice de apărare împotriva incendiilor, precum şi în
instrucţiunile tehnice elaborate de proiectanţi şi/sau de producători
(furnizori).



CAPITOLUL V

ECHIPAREA SI DOTAREA CU MIJLOACE TEHNICE

DE APARARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR 

Exploatarea, întreţinerea, reviziile şi reparaţiile la
autospecialele, utilajele şi celelalte mijloace mobile de
intervenţie la incendii, se execută conform normelor
tehnice emise de Inspectoratul General pentru Situaţii de
Urgenţă.

Reparaţiile la acestea se planifică şi se realizează în
termen cât mai scurt, asigurându-se, în perioada
respectivă, măsuri alternative de apărare împotriva
incendiilor.



CAPITOLUL V

ECHIPAREA SI DOTAREA CU MIJLOACE TEHNICE

DE APARARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR 

Proprietarul (utilizatorul) construcţiilor, instalaţiilor tehnologice şi
amenajărilor trebuie să asigure existenţa unui registru de control al
sistemelor şi instalaţiilor de semnalizare, alarmare, alertare, limitare şi
stingere a incendiilor (anexa nr.7), în care se consemnează toate datele
relevante privind:

a) executarea controalelor stării de funcţionare, a operaţiunilor
de verificare, întreţinere şi reparaţii;

b) executarea de modificări, extinderi, reabilitări, modernizări
etc.;

c) producerea unor deranjamente, alarme de incendiu, alarme
false, întreruperi, declanşări intempestive etc., cu menţionarea
cauzelor care le-au determinat.

Datele consemnate trebuie să indice cu claritate ziua, luna, anul, ora şi
locul de producere a fenomenului (evenimentului).



CAPITOLUL VI

PLANIFICAREA SI EXECUTAREA EXERCITIILOR 

PRIVIND MODUL DE ACTIUNE ÎN CAZ DE INCENDIU

Exercitiile si aplicatiile privind modul de interventie în caz de incendiu
constituie formele de baza prin care se verifica stadiul si capacitatea de actiune a
personalului de pe locul de munca.

Exercitiile si aplicatiile vizeaza modul în care se executa:

 alarmarea;

 evacuarea;

 stingerea incendiului.

Evidenta aplicatiilor si exercitiilor efectuate se tine într-un registru (anexa nr.8)



CAPITOLUL VI

PLANIFICAREA SI EXECUTAREA EXERCITIILOR 

PRIVIND MODUL DE ACTIUNE ÎN CAZ DE INCENDIU

Fiecare exercitiu sau aplicatie de interventie se finalizeaza printr-un raport
care sa faca referiri cel putin la:

 obiectivele si scopul exercitiului;

 mentiuni privind cunoasterea si capacitatea de punere în aplicare a
sarcinilor ce revin personalului de la locul de munca în caz de
incendiu;

 îndeplinirea anumitor bareme de timp stabilite si a timpilor
operativi de interventie;

 mentiuni privind alarmarea (alertarea) personalului;

 aprecieri privind functionarea mijloacelor tehnice p.s.i.;

 desfasurarea activitatii de salvare si evacuare a persoanelor si a
materialelor periculoase;

 propunerea de masuri privind îmbunatatirea activitatii respective.



CAPITOLUL VII

CONTROLUL RESPECTARII NORMELOR DE 

APARARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR 

Personalul autorităţilor publice, care, potrivit competenţelor şi
prevederilor legale, execută controale în domeniul apărării împotriva
incendiilor, este:

a) personalul desemnat din Inspectoratul General pentru Situaţii de
Urgenţă şi din inspectoratele pentru situaţii de urgenţă judeţene/al
municipiului Bucureşti;

b) cadre tehnice sau personalul de specialitate cu atribuţii în
domeniul apărării împotriva incendiilor din structura ministerelor şi a
celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale;

c) cadre tehnice sau personalul de specialitate cu atribuţii în
domeniul apărării împotriva incendiilor din structura autorităţilor
administraţiei publice locale.



CAPITOLUL VII

CONTROLUL RESPECTARII NORMELOR DE 

APARARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR

Controlul intern al respectării normelor, dispoziţiilor şi măsurilor de
apărare împotriva incendiilor se efectuează de:

a) structurile cu atribuţii de apărare împotriva incendiilor
constituite în cadrul operatorului economic/instituţiei/localităţii pe baza
unui grafic (anual, trimestrial, lunar, zilnic, după caz);

a) b) personalul din componenta preventivă a serviciilor publice
voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă;

c) şefii locurilor de muncă respective, zilnic sau pe schimb,
după caz

În baza concluziilor rezultate din controalele autorităţii de stat sau cele
interne, administratorul operatorului economic, conducătorul instituţiei
sau, după caz, primarul este obligat să ia măsuri imediate de remediere a
tuturor neregulilor constatate în domeniul apărării împotriva incendiilor.



CAPITOLUL VII

CONTROLUL RESPECTARII NORMELOR DE 

APARARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR

Activitatea de apărare împotriva incendiilor desfăşurată de operatorul economic,
instituţie sau organul administraţiei publice centrale sau locale se analizează,
conform legii, semestrial sau anual, după caz, precum şi cu prilejul finalizării
controalelor şi după producerea unor incendii.

Aspectele discutate pe timpul analizei se consemnează într-un proces-verbal, iar
deciziile care se iau se aprobă printr-o hotărâre care se difuzează persoanelor
interesate.

La analiză participă în mod obligatoriu, după caz, preşedintele consiliului
judeţean, primarul, administratorul operatorului economic, conducătorul
instituţiei, precum şi şefii structurilor cu atribuţii în domeniul apărării împotriva
incendiilor, şefii sectoarelor de activitate la care sunt făcute menţiuni în raport şi,
după caz, proprietarii construcţiilor, în situaţia utilizării unei clădiri sau incinte
de către mai mulţi operatori economici.



CAPITOLUL VIII - DISPOZITII FINALE

Normele generale se completează cu dispoziţii generale pentru categorii
de construcţii şi de activităţi, emise de Inspectoratul General pentru
Situaţii de Urgenţă şi aprobate prin ordin al ministrului administraţiei şi
internelor.

Pe baza normelor generale, ministerele şi celelalte organe ale
administraţiei publice centrale emit norme şi reglementări tehnice de
apărare împotriva incendiilor, specifice domeniilor de competenţă ale
acestora, iar organele administraţiei publice locale instituie reguli şi
măsuri specifice în domeniul apărării împotriva incendiilor, potrivit
competenţelor şi obligaţiilor legale.



NORME GENERALE
de aparare împotriva incendiilor


