
ORDIN nr. 166 din 27 iulie 2010
pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind apararea impotriva 
incendiilor la constructii si instalatiile aferente

EMITENT: MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR 
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 9 august 2010 

Data intrarii in vigoare: 
08 Septembrie 2010

  
    În conformitate cu prevederile art. 17 alin. (2) din Legea nr. 307/2006 
privind apãrarea împotriva incendiilor, cu modificãrile ulterioare, ale 
art. 3 alin. (1) şi (2) şi art. 11 lit. c) din Regulamentul de organizare 
şi funcţionare al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţã, 
aprobat prin Hotãrârea Guvernului nr. 1.490/2004, cu modificãrile 
ulterioare, precum şi cu prevederile Hotãrârii Guvernului nr. 1.016/2004 
privind mãsurile pentru organizarea şi realizarea schimbului de 
informaţii în domeniul standardelor şi reglementãrilor tehnice, precum şi 
al regulilor referitoare la serviciile societãţii informaţionale între 
România şi statele membre ale Uniunii Europene, precum şi Comisia 
Europeanã, cu modificãrile ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţã a 
Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului 
Administraţiei şi Internelor, aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 
15/2008, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

    ministrul administraţiei şi internelor emite urmãtorul ordin:

    ART. 1 
    Se aprobã Dispoziţiile generale privind apãrarea împotriva incendiilor 
la construcţii şi instalaţiile aferente, prevãzute în anexa care face 
parte integrantã din prezentul ordin.
    ART. 2 
    Prezentul ordin intrã în vigoare în termen de 30 de zile de la data 
publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    Prezentul ordin a fost adoptat conform procedurii de notificare 
prevãzute de Directiva 98/34/CE a Parlamentului European şi a Consiliului 
din 22 iunie 1998 de stabilire a unei proceduri pentru furnizarea de 
informaţii în domeniul standardelor şi reglementãrilor tehnice, publicatã 
în Jurnalul Oficial al Comunitãţilor Europene (JOCE) nr. L 204 din 21 
iulie 1998, cu modificãrile ulterioare.

                    Ministrul administraţiei şi internelor,
                                  Vasile Blaga

    Bucureşti, 27 iulie 2010.
    Nr. 166.

https://www.legisplus.ro/Eurolegis/eurolegisIE/cautare/index1.jsp?intralegis_id=271


    ANEXÃ

                              DISPOZIŢII GENERALE
                     privind apãrarea împotriva incendiilor
                    la construcţii şi instalaţiile aferente

    CAP. I 
    Scop şi domeniu de aplicare

    ART. 1 
    Prezentele dispoziţii generale de apãrare împotriva incendiilor la 
construcţii şi instalaţiile aferente, denumite în continuare dispoziţii 
generale, au ca scop stabilirea cerinţelor minime necesare privind 
reducerea riscului de incendiu, protecţia utilizatorilor, a forţelor care 
acţioneazã la intervenţie, a bunurilor şi a mediului la construcţii şi 
instalaţiile aferente.
    ART. 2 
    (1) Prezentele dispoziţii generale se aplicã la exploatarea 
urmãtoarelor categorii de construcţii şi instalaţii aferente acestora:
    a) construcţii şi spaţii administrative;
    b) sãli multifuncţionale, biblioteci şi ateliere de proiectare din 
clãdiri civile;
    c) spaţii de arhivare şi magazii din clãdiri civile;
    d) parcaje, garaje din clãdiri civile cu cel mult 10 locuri de parcare;
    e) spaţii pentru prepararea şi servirea mesei din clãdiri civile;
    f) cãi de acces şi intervenţie, ascensoare de pompieri;
    g) instalaţii utilitare aferente construcţiilor: electrice, de 
încãlzire, ventilare-climatizare, gaze sau sanitare;
    h) construcţii, spaţii şi încãperi aferente sistemelor şi instalaţiilor 
de protecţie împotriva incendiilor.
    (2) Prevederile prezentelor dispoziţii generale se aplicã pe întreaga 
perioadã de exploatare a construcţiilor şi instalaţiilor aferente 
acestora, indiferent de titularul dreptului de proprietate.
    (3) Nu fac obiectul prezentelor dispoziţii generale categoriile de 
construcţii şi instalaţii prevãzute la alin. (1) din ramuri sau sectoare 
de activitate pentru care sunt emise reglementãri specifice potrivit 
legii.
    ART. 3 
    Prezentele dispoziţii generale se completeazã cu prevederile Normelor 
generale de apãrare împotriva incendiilor, aprobate prin Ordinul 
ministrului administraţiei şi internelor nr. 163/2007, şi ale 
reglementãrilor tehnice din domeniul apãrãrii împotriva incendiilor 
aplicabile exploatãrii construcţiilor şi instalaţiilor aferente.



    CAP. II 
    Reguli şi mãsuri specifice de prevenire a incendiilor

    SECŢIUNEA 1
    Construcţii şi spaţii administrative

    ART. 4 
    Pe timpul exploatãrii încãperilor, compartimentelor şi spaţiilor 
aferente construcţiilor şi spaţiilor administrative trebuie luate mãsuri 
de reducere la minim a riscului de incendiu, prin limitarea la strictul 
necesar a cantitãţilor de materiale combustibile şi a eventualelor surse 
cu potenţial de aprindere a acestora.
    ART. 5 
    Se interzice amenajarea de boxe sau depozitarea de materiale cu pericol 
de incendiu în casele scãrilor, sub rampele scãrilor, în poduri şi 
subsoluri.
    ART. 6 
    În construcţiile şi în spaţiile administrative pot fi pãstrate lichide 
inflamabile în cantitate totalã de maximum 25 l, în bidoane metalice 
închise şi în locuri special amenajate, pentru curãţenie, igienizare, 
deparazitare sau dezinsecţie.
    ART. 7 
    (1) Curãţarea pardoselii cu benzinã, neofalinã sau alte lichide 
inflamabile este interzisã.
    (2) Operaţiunea de curãţare se poate face numai cu materiale special 
destinate, la lumina zilei şi cu respectarea instrucţiunilor precizate de 
producãtor, precum şi a urmãtoarelor reguli şi mãsuri:
    a) interzicerea fumatului şi a oricãror lucrãri cu foc deschis pe toatã 
perioada desfãşurãrii activitãţii;
    b) scoaterea de sub tensiune a tuturor aparatelor electrice şi 
întreruperea iluminatului electric, precum şi a utilizãrii gazelor 
naturale ori lichefiate;
    c) asigurarea ventilãrii necesare.
    ART. 8 
    Se interzice folosirea cu defecţiuni şi improvizaţii a aparatelor 
electrocasnice de tipul radiatoarelor, reşourilor, fiarelor de cãlcat în 
birouri, oficii şi în alte încãperi aferente construcţiilor şi spaţiilor 
administrative.
    ART. 9 
    Se interzic fumatul şi utilizarea focului deschis, precum şi utilizarea 
mijloacelor de iluminat cu flacãrã deschisã în spaţiile în care se 
desfãşoarã activitãţi administrative, în podurile, subsolurile şi în alte 
locuri cu risc de incendiu din construcţiile în care acestea sunt 
amplasate.
    ART. 10 
    (1) În construcţiile şi spaţiile administrative activitatea se 
organizeazã astfel încât sã nu se creeze aglomerãri ale persoanelor şi 
supraîncãrcare cu mobilier şi echipamente specifice care sã îngreuneze 
sau sã blocheze evacuarea în caz de incendiu.
    (2) Deşeurile de hârtie din birouri se colecteazã în coşuri şi se 
evacueazã la terminarea programului.
    ART. 11 
    La terminarea programului de lucru, aparatele electrocasnice şi 



mijloacele de încãlzire/ventilaţie/climatizare localã se deconecteazã, 
iar iluminatul artificial şi alimentarea cu energie electricã a 
calculatoarelor şi a altor aparate cu alimentare electricã care nu 
necesitã funcţionare permanentã se întrerup.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Sãli multifuncţionale, biblioteci şi ateliere de proiectare

    ART. 12 
    În sãlile multifuncţionale, în biblioteci şi atelierele de proiectare 
nu se admite accesul unui numãr mai mare de utilizatori decât cel 
stabilit prin proiectul tehnic al construcţiei.
    ART. 13 
    Se interzic fumatul în alte locuri decât cele special amenajate şi 
utilizarea focului deschis în sãlile multifuncţionale, în biblioteci şi 
atelierele de proiectare, precum şi iluminarea cu flacãrã deschisã.
    ART. 14 
    În sãlile şi în încãperile în care încãlzirea se face cu sobe, 
alimentarea cu combustibil a acestora se întrerupe, de regulã, înainte de 
a se permite accesul utilizatorilor în interiorul lor.
    ART. 15 
    În locurile pentru fumat special amenajate în sãlile multifuncţionale, 
în biblioteci şi atelierele de proiectare se asigurã scrumiere pentru 
colectarea resturilor de ţigãri şi chibrituri, care se amplaseazã la o 
distanţã de minimum 1,5 m faţã de draperii şi perdele.
    ART. 16 
    Covoarele, mochetele, preşurile utilizate în sãlile multifuncţionale, 
în biblioteci şi atelierele de proiectare, pe holuri, coridoare, culoare 
şi scãri se fixeazã în pardosealã, pentru a nu împiedica evacuarea 
utilizatorilor în caz de incendiu.
    ART. 17 
    La amplasarea mobilierului în sãlile multifuncţionale, în biblioteci şi 
atelierele de proiectare se asigurã culoare de circulaţie corespunzãtor 
dimensionate, potrivit cerinţelor normativului de proiectare şi 
prezentelor dispoziţii generale.
    ART. 18 
    În sãlile multifuncţionale se asigurã urmãtoarele mãsuri:
    a) scaunele şi bãncile se fixeazã, de regulã, de pardosealã;
    b) când suprafaţa utilã care revine utilizatorului este mai mare de 2,5 
mp/loc şi numãrul utilizatorilor nu depãşeşte 20 de persoane, se admit 
scaune nefixate de pardosealã;
    c) în sãlile care se încadreazã în categoria sãlilor aglomerate, iar 
suprafaţa care revine utilizatorului este mai micã de 1,5 mp/loc, 
scaunele şi bãncile se fixeazã obligatoriu de pardosealã;
    d) în sãlile a cãror capacitate nu depãşeşte 200 de locuri, scaunele şi 
bãncile pot fi nefixate de pardosealã, cu condiţia consolidãrii lor pe 
transversale în pachete de 5 scaune.
    ART. 19 
    În biblioteci se au în vedere urmãtoarele mãsuri:
    a) mesele pentru maximum 8 locuri se amplaseazã cu cel puţin o laturã 
lângã un culoar de evacuare;
    b) mesele dreptunghiulare amplasate cu latura lungã perpendicularã pe 
culoarele de evacuare au pe fiecare laturã cel mult 8 locuri, dacã existã 
acces la un singur culoar, şi, respectiv, 16 locuri, dacã existã acces la 



douã culoare de evacuare; în capetele acestor mese nu se amplaseazã 
scaune pe culoarele de evacuare;
    c) dacã numãrul de locuri pe o laturã este mai mare de 3, între un 
culoar de evacuare şi perete, sau de 6, între douã culoare de evacuare, 
se prevãd treceri de acces la culoarele de evacuare cu lãţimea de minimum 
0,45 m;
    d) lãţimea liberã a culoarelor de evacuare se stabileşte în raport cu 
numãrul utilizatorilor, conform numãrului de fluxuri determinat prin 
calcul, fãrã a fi mai micã de 0,90 m, respectiv 0,80 m în cazul 
utilizãrii scaunelor rabatabile;
    e) la stabilirea lãţimilor libere de trecere se au în vedere şi 
dimensiunile scaunelor, considerându-se retrase la o distanţã de 0,15 m 
de marginea mesei.
    ART. 20 
    Cãrţile, registrele, dosarele, manuscrisele, fişele şi alte documente 
similare se depoziteazã în rafturi sau stive, în încãperi cu parametri de 
mediu şi nivele de performanţã adecvate, astfel încât sã fie ferite de 
surse de aprindere.
    ART. 21 
    Între rafturile sau stivele de depozitare se asigurã spaţii libere 
pentru accesul şi evacuarea cu uşurinţã în caz de necesitate.
    ART. 22 
    Pentru protecţia bunurilor de valoare, bibliotecile trebuie echipate şi 
dotate şi cu sistemele, instalaţiile şi mijloacele corespunzãtoare de 
protecţie împotriva incendiilor, potrivit reglementãrilor tehnice.
    ART. 23 
    Atunci când sãlile multifuncţionale se încadreazã în categoria sãlilor 
aglomerate sau a încãperilor cu aglomerãri de persoane, se respectã în 
exploatare şi mãsurile specifice acestora.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Spaţii de arhivare şi magazii din clãdiri civile

    ART. 24 
    În spaţiile de arhivare şi în magazii trebuie respectate urmãtoarele 
reguli:
    a) la amplasarea materialelor periculoase se ţine seama de comportarea 
lor specificã în caz de incendiu, în privinţa atât a posibilitãţilor de 
reacţie reciprocã, cât şi a compatibilitãţii faţã de produsele de 
stingere;
    b) se asigurã menţinerea compartimentãrilor precizate prin proiectul 
tehnic al construcţiei; orice modificãri se pot face numai pe baza unor 
documentaţii tehnice elaborate potrivit reglementãrilor specifice;
    c) produsele inflamabile se eticheteazã şi se depoziteazã în locuri 
special amenajate, marcate corespunzãtor, şi în cantitãţile precizate 
prin proiectul tehnic al construcţiei;
    d) produsele textile şi alte materiale combustibile se depoziteazã la 
distanţe de cel puţin 1,00 m faţã de sursele de cãldurã, atunci când 
acestea existã şi sunt stabilite prin proiectul tehnic al construcţiei;
    e) hârtia, cãrţile şi documentele de arhivã se depoziteazã în stive sau 
rafturi, asigurându-se spaţii sau culoare pentru intervenţie în caz de 
incendiu;
    f) la depozitarea hârtiei, cãrţilor şi a documentelor de arhivã în 
rafturi sau stive se asigurã distanţe faţã de corpurile de iluminat şi 



alte instalaţii, potrivit reglementãrilor tehnice;
    g) deşeurile de hârtie, ambalajele rezultate în urma despachetãrilor, 
sortãrilor şi livrãrilor se colecteazã şi se îndepãrteazã zilnic din 
spaţiile de depozitare;
    h) amplasarea rafturilor şi a mobilierului specific se realizeazã fãrã 
a reduce gabaritele cãilor de acces şi evacuare în caz de incendiu;
    i) se interzice blocarea sau îngreunarea accesului la mijloacele de 
primã intervenţie;
    j) se interzice blocarea uşilor de pe traseele de evacuare.
    ART. 25 
    Se interzice accesul persoanelor strãine neînsoţite în spaţiile de 
arhivare şi în magazii.
    ART. 26 
    Se interzice depozitarea în spaţiile de arhivare şi în magazii a 
buteliilor de gaze petroliere lichefiate, a recipientelor cu gaze sub 
presiune sau a oricãror alte materiale care pot produce explozii sau 
incendii.
    ART. 27 
    (1) Vopselurile şi lacurile inflamabile se pãstreazã în încãperi 
separate, cu respectarea cerinţelor din fişele tehnice de securitate, 
ferite de umezealã, razele solare, acizi şi emanaţii de gaze.
    (2) La depozitare se respectã instrucţiunile stabilite de producãtor şi 
reglementãrile tehnice.
    ART. 28 
    Corpurile de iluminat incandescente din spaţiile de arhivare şi din 
magazii se protejeazã cu globuri de protecţie, iar atunci când prin 
natura activitãţii existã posibilitatea de a fi lovite, se monteazã şi 
apãrãtori de protecţie.
    ART. 29 
    Este interzisã executarea în spaţiile de arhivare şi în magazii a 
lucrãrilor care utilizeazã focul deschis. Atunci când nu pot fi evitate, 
aceste lucrãri se executã numai pe baza permisului de lucru cu foc, emis 
conform Normelor generale de apãrare împotriva incendiilor, aprobate prin 
Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 163/2007.
    ART. 30 
    Spaţiile de siguranţã, precum şi cele destinate circulaţiei, 
intervenţiei şi evacuãrii în caz de incendiu se menţin permanent libere, 
conform planului de depozitare şi de evacuare a materialelor periculoase.
    ART. 31 
    Se interzice fumatul în spaţiile de arhivare şi în magazii.
    ART. 32 
    La terminarea programului de lucru, instalaţia electricã din spaţiile 
de arhivare şi din magazii se deconecteazã de la sursele de alimentare, 
cu excepţia iluminatului de siguranţã şi a celui care alimenteazã 
sistemele şi instalaţiile de semnalizare şi stingere a incendiilor.
    ART. 33 
    În interiorul spaţiilor de arhivare şi al magaziilor se pãstreazã în 
permanenţã ordine şi curãţenie.
    ART. 34 
    Se interzice folosirea în spaţiile de arhivare şi în magazii a 
reşourilor şi radiatoarelor electrice, precum şi a lãmpilor electrice 
defecte, cu improvizaţii sau neasigurate cu globuri de sticlã şi grãtare 
de protecţie.
    ART. 35 



    În spaţiile de arhivare şi în magazii este interzisã pãstrarea unor 
lichide inflamabile care nu constituie obiect al activitãţii.
    ART. 36 
    Este interzis a se pãstra în spaţiile de arhivare şi în magazii, chiar 
şi numai temporar, obiecte strãine de inventarul acestora.
    ART. 37 
    Personalul spaţiilor de arhivare şi al magaziilor trebuie sã 
supravegheze, conform instrucţiunilor furnizorului, materialele 
periculoase care prezintã sensibilitate la încãlzire sau la reacţii în 
contact cu alte materiale.
    ART. 38 
    Depozitarea şi manipularea materialelor şi substanţelor combustibile se 
fac în ambalaje adecvate, realizate şi inscripţionate corespunzãtor, în 
vederea identificãrii naturii riscurilor de incendiu şi a stabilirii 
procedeelor şi produselor de stingere ori de neutralizare adecvate.
    ART. 39 
    Dispunerea materialelor şi substanţelor periculoase în spaţiile de 
arhivare şi în magazii se face potrivit planului de depozitare.
    ART. 40 
    Se interzice depãşirea densitãţii sarcinii termice stabilite prin 
reglementãrile tehnice sau prin documentaţiile tehnice de proiectare a 
construcţiei.
    ART. 41 
    Este interzisã depozitarea materialelor combustibile şi explozive fãrã 
fişe tehnice de securitate.
    ART. 42 
    (1) În spaţiile de arhivare şi în magazii trebuie respectate distanţele 
de siguranţã dintre elementele de încãlzire neizolate şi materialele 
combustibile depozitate.
    (2) Faţã de corpurile de iluminat se respectã distanţele prevãzute în 
reglementãrile tehnice.
    (3) Faţã de duzele de debitare a apei ale instalaţiilor sprinkler şi 
drencer se asigurã distanţele necesare funcţionãrii eficiente a acestora, 
potrivit reglementãrii tehnice specifice.
    ART. 43 
    Rafturile se realizeazã, pe cât posibil, din materiale incombustibile, 
clasele de reacţie la foc minimum A2, şi se asigurã împotriva rãsturnãrii 
sau cãderii materialelor depozitate.
    ART. 44 
    Este interzisã amenajarea arhivelor în subsoluri, poduri şi mansarde, 
cu excepţia cazurilor în care aceste spaţii au fost prevãzute prin 
proiectul tehnic al construcţiei.
    ART. 45 
    Pentru fiecare spaţiu de arhivare şi magazie trebuie sã fie întocmite 
planuri de depozitare şi de intervenţie în caz de incendiu, precum şi 
instrucţiuni specifice de apãrare împotriva incendiilor.

    SECŢIUNEA a 4-a
    Parcaje şi garaje din clãdiri civile cu cel mult 10 locuri de parcare

    ART. 46 
    Parcarea autovehiculelor în parcaje şi garaje se face astfel încât sã 
se asigure evacuarea rapidã a acestora în caz de incendiu.



    ART. 47 
    În spaţiile destinate parcãrii şi garãrii autovehiculelor se interzic 
urmãtoarele:
    a) alimentarea cu combustibil a autovehiculelor, completarea sau 
scoaterea de carburant din rezervoare ori transvazarea lichidelor 
combustibile;
    b) încãrcarea acumulatoarelor, cu excepţia locurilor special amenajate;
    c) fumatul şi utilizarea focului deschis sub orice formã;
    d) utilizarea flãcãrii deschise sau a altor surse de foc pentru 
pornirea motoarelor ori în alte scopuri;
    e) amenajarea de încãperi şi spaţii cu altã destinaţie sau utilizarea 
în alte scopuri a spaţiilor destinate parcãrii subterane;
    f) parcarea autovehiculelor în afara spaţiilor special destinate şi 
marcate în acest scop;
    g) executarea operaţiilor şi lucrãrilor de întreţinere sau de reparare 
a autovehiculelor, indiferent de natura, durata sau complexitatea 
acestora, cu excepţia necesitãţii înlocuirii roţilor şi a desfãşurãrii 
activitãţilor conexe admise;
    h) accesul în parcajul subteran al autovehiculelor şi remorcilor 
acestora cu substanţe inflamabile, explozive, radioactive, corozive ori 
care pot iniţia incendii, în afara carburanţilor şi lubrifianţilor 
autovehiculelor.
    ART. 48 
    Se interzice depozitarea, chiar şi temporarã, de carburanţi, 
lubrifianţi, uleiuri şi alte materiale combustibile şi inflamabile în 
aceste spaţii.

    SECŢIUNEA a 5-a
    Spaţii pentru prepararea şi servirea mesei din clãdiri civile

    ART. 49 
    Amenajarea sãlilor pentru servirea mesei se face cu menţinerea 
spaţiilor de siguranţã între elementele de mobilier, astfel încât sã fie 
asigurate cãile de evacuare, iar pentru uşile amplasate pe cãile de 
evacuare se asigurã sensul de deschidere spre exterior, potrivit 
reglementãrilor tehnice specifice, precum şi menţinerea descuiatã a 
acestora, pe întreaga duratã cât sunt prezente persoane în salã.
    ART. 50 
    (1) În spaţiile de preparare a hranei se asigurã realizarea 
urmãtoarelor mãsuri:
    a) menţinerea permanentã a curãţeniei şi ordinii, ca de exemplu: 
curãţarea petelor/scurgerilor de grãsimi/ulei, amenajarea de cutii pentru 
cârpele îmbibate cu grãsimi, separat de cele pentru resturi de ţigãri, 
pãstrarea cârpelor de lucru departe de sursele de aprindere;
    b) amenajarea şi marcarea locurilor speciale în care se depoziteazã 
materiale combustibile provenite din ambalaje, precum: material lemnos, 
cartoane, hârtii, talaş, paie, polistiren, textile şi altele asemenea;
    c) amenajarea, organizarea şi întreţinerea în bune condiţii a cãilor de 
acces şi evacuare şi evitarea blocãrii acestora;
    d) aparatele electrocasnice de tipul cafetierelor, friteuzelor, 
cuptoarelor cu microunde şi altele similare se utilizeazã conform 
instrucţiunilor producãtorilor şi se deconecteazã întotdeauna de la 
prizã, atunci când nu sunt folosite.
    (2) În aceste spaţii se interzic:



    a) folosirea mijloacelor şi dispozitivelor termice de preparare a 
hranei, cu defecţiuni, improvizaţii ori fãrã supravegherea şi respectarea 
instrucţiunilor specifice de apãrare împotriva incendiilor;
    b) depozitarea buteliilor de GPL, altele decât cele aflate în uz;
    c) pregãtirea diverselor preparate în aşa fel încât sã prezinte pericol 
de incendiu;
    d) umplerea vaselor cu uleiuri şi grãsimi comestibile peste limitã sau 
manipularea necorespunzãtoare a acestora;
    e) lãsarea produselor alimentare/culinare, precum ulei/grãsime, alcool, 
care prezintã pericol de incendiu, în apropierea/pe sursele de aprindere;
    f) lãsarea nesupravegheatã a mijloacelor şi a dispozitivelor termice de 
preparare a hranei.
    ART. 51 
    Maşinile de gãtit, grãtarele pentru fript, aragazurile, cuptoarele şi 
celelalte utilaje care degajã temperaturi ridicate se amplaseazã la o 
distanţã de cel puţin un m de elementele combustibile ale construcţiilor 
sau de materialele combustibile din încãperi.
    ART. 52 
    (1) Sunt obligatorii efectuarea verificãrii periodice a mijloacelor de 
preparat şi încãlzit hranã şi remedierea de îndatã a deficienţelor 
sesizate, în aşa fel încât acestea sã nu constituie surse de producere a 
incendiilor.
    (2) Se interzice verificarea scãpãrilor de gaze cu flacãrã deschisã.
    (3) Verificarea scãpãrilor de gaze se face doar cu emulsie de apã şi 
sãpun.
    ART. 53 
    (1) Maşinile de gãtit şi grãtarele pentru fript se echipeazã cu hote şi 
tubulaturi de ventilaţie prevãzute cu site de protecţie sau clapete şi, 
dupã caz, cu instalaţii de stingere specifice.
    (2) Hotele şi tubulaturile de ventilaţie ce deservesc maşinile de 
gãtit, grãtarele pentru fript, cuptoarele pentru copt se curãţã şi se 
degreseazã sãptãmânal şi ori de câte ori este nevoie.
    (3) Se interzice curãţarea hotelor prin ardere.
    ART. 54 
    În imediata apropiere a fiecãrei maşini de gãtit cu gaze 
naturale/lichefiate se afişeazã instrucţiuni de exploatare a gazelor, iar 
manipularea robinetelor se face numai cu chei speciale.
    ART. 55 
    (1) Instrucţiunile de exploatare recomandate de producãtor se afişeazã 
în dreptul fiecãrui echipament din dotarea încãperii pentru prepararea 
hranei.
    (2) În cadrul instrucţiunilor de exploatare se prevãd reguli specifice 
de intervenţie în caz de incendiu.
    ART. 56 
    La terminarea programului de lucru în aceste spaţii se efectueazã 
urmãtoarele operaţiuni obligatorii:
    a) întreruperea alimentãrii cu energie a maşinilor, utilajelor, 
aparatelor, dispozitivelor pentru preparat şi încãlzit hranã;
    b) verificarea închiderii tuturor robinetelor de gaz de pe conducte şi 
recipiente;
    c) evacuarea deşeurilor rezultate în urma desfãşurãrii activitãţii şi 
efectuarea curãţeniei la locul de muncã;
    d) întreruperea iluminatului artificial, încuierea şi, dupã caz, 
predarea cheilor la locurile stabilite de persoanele cu atribuţii de 



conducere.

    SECŢIUNEA a 6-a
    Cãi de acces şi intervenţie, ascensoare de pompieri

    ART. 57 
    (1) Intrãrile în incinte şi circulaţiile carosabile din interiorul 
acestora, prin care se asigurã accesul la clãdiri şi instalaţii, la 
racordurile de alimentare cu apã, reţele, bazine, râuri, lacuri, rampe, 
traversãrile de cale feratã, trebuie întreţinute, indiferent de sezon, 
practicabile, curate şi libere de orice obstacole care ar putea împiedica 
intervenţia operativã pentru stingerea incendiilor.
    (2) Cãile de acces şi intervenţie se marcheazã în mod corespunzãtor 
ori, dupã caz, se prevãd cu circulaţii ocolitoare.
    ART. 58 
    Accesul mijloacelor şi al persoanelor pentru intervenţii operative în 
caz de incendiu în vederea salvãrii şi acordãrii ajutorului persoanelor 
aflate în pericol, a stingerii incendiilor şi limitãrii efectelor 
acestora trebuie sã fie asigurat în permanenţã la:
    a) toate construcţiile administrative;
    b) toate mijloacele tehnice de apãrare împotriva incendiilor, precum şi 
la punctele de comandã ale acestora, cum sunt: centrale şi butoane de 
semnalizare manualã a incendiilor, staţii de pompare a apei, hidranţi de 
incendiu, stingãtoare, panouri de incendiu, bazine, rezervoare şi castele 
de apã, rampe ale surselor de apã naturale;
    c) toate dispozitivele de acţionare a unor mijloace cu rol de protecţie 
în caz de incendiu, cortine de siguranţã, trape de evacuare a fumului, 
sisteme de evacuare a fumului şi gazelor fierbinţi, clapete de pe 
tubulatura de ventilare, uşi şi obloane de închidere a golurilor din 
elementele de compartimentare împotriva incendiilor;
    d) toate tablourile de distribuţie şi întrerupãtoarele instalaţiilor 
electrice de iluminat, de forţã şi de siguranţã, precum şi la sursele de 
alimentare de rezervã care sunt destinate alimentãrii receptoarelor 
electrice cu rol în caz de incendiu;
    e) alte mijloace utilizate pentru intervenţie în caz de incendiu, ca de 
exemplu vehicule pentru tractare sau transport, cisterne ori autocisterne 
pentru apã.
    ART. 59 
    Persoanele juridice sau persoanele fizice care deţin ori administreazã 
construcţiile, instalaţiile, sistemele, dispozitivele sau mijloacele 
prevãzute la art. 58 trebuie sã semnaleze prin indicatoare, potrivit 
prevederilor legale în vigoare, SR ISO 3864-1, SR ISO 3864-2, SR ISO 
3864-3 şi SR ISO 6309, poziţionarea acestora şi sã atenţioneze asupra 
regulilor care trebuie respectate.
    ART. 60 
    Peste şanţurile şi sãpãturile executate pe cãile de circulaţie, în 
cazul efectuãrii unor lucrãri, se realizeazã treceri, podeţe provizorii 
bine consolidate sau se asigurã cãi de acces şi circulaţie ocolitoare, 
semnalizate corespunzãtor.
    ART. 61 
    (1) Liniile de cale feratã de pe teritoriul incintelor nu trebuie sã 
împiedice accesul liber şi rapid al maşinilor şi utilajelor pentru 
stingerea incendiilor, iar eventualele intersecţii se menţin libere.
    (2) Staţionarea locomotivelor şi a vagoanelor de cale feratã în 



intersecţiile cu alte drumuri sau cãile de acces rutiere este interzisã.
    ART. 62 
    Accesul la hidranţi, mijloace speciale de stingere, stingãtoare de 
incendiu, vane principale ale conductelor de apã, gaze, combustibil 
lichid sau lichide inflamabile, tablouri electrice de distribuţie trebuie 
lãsat liber pentru ca în caz de pericol sã se poatã interveni 
nestânjenit.
    ART. 63 
    Sunt interzise blocarea cãilor de acces şi intervenţie cu materiale 
care sã reducã lãţimea sau înãlţimea liberã de circulaţie stabilitã ori 
care prezintã pericol de incendiu sau explozie, precum şi efectuarea unor 
modificãri la acestea prin care sã se înrãutãţeascã situaţia iniţialã.
    ART. 64 
    Platformele de acces şi de amplasare a autospecialelor de intervenţie 
şi salvare de la înãlţimi, prevãzute în imediata vecinãtate a 
construcţiilor, trebuie marcate corespunzãtor şi menţinute libere.
    ART. 65 
    Ascensoarele de pompieri se menţin permanent în stare de funcţionare 
pentru a putea fi utilizate operativ în caz de necesitate.
    ART. 66 
    La ascensoarele de pompieri cu care sunt echipate clãdirile înalte şi 
foarte înalte şi parcajele subterane pentru autovehicule se respectã 
prevederile Directivei 95/16/CE a Parlamentului European şi a Consiliului 
din 29 iunie 1995 de apropiere a legislaţiilor statelor membre 
referitoare la ascensoare, transpusã în legislaţia naţionalã prin 
Hotãrârea Guvernului nr. 439/2003 privind stabilirea condiţiilor de 
introducere pe piaţã a ascensoarelor, cu modificãrile şi completãrile 
ulterioare.
    ART. 67 
    (1) Salariaţii operatorilor economici şi ai instituţiilor care 
desfãşoarã activitãţi în construcţiile ori în spaţiile prevãzute în 
secţiunile 1-5 trebuie instruiţi asupra modului de îndeplinire a 
sarcinilor ce le revin din planurile de evacuare şi a celor de 
intervenţie, atât la angajare, la schimbarea locului de muncã şi 
periodic.
    (2) Salariaţii operatorilor economici şi ai instituţiilor care 
desfãşoarã activitãţi în construcţiile ori în spaţiile prevãzute în 
secţiunile 1-5 au obligaţia de a participa la instruiri, exerciţii şi 
aplicaţii tactice de prevenire şi stingere a incendiilor, organizate 
potrivit dispoziţiilor legale.
    ART. 68 
    Planurile de evacuare şi cele de intervenţie trebuie actualizate şi 
afişate conform reglementãrilor specifice.

    SECŢIUNEA a 7-a
    Instalaţii utilitare aferente construcţiilor

    ART. 69 
    (1) Instalaţiile utilitare aferente construcţiilor, cum sunt cele de 
gaze, electrice, de apã, de încãlzire, de ventilare, de climatizare, de 
canalizare şi altele asemenea, precum şi instalaţiile tehnologice se 
exploateazã potrivit reglementãrilor tehnice şi mãsurilor specifice de 
apãrare împotriva incendiilor, astfel încât acestea sã nu constituie 
surse de iniţiere şi/sau de propagare a incendiilor.
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    (2) Pentru buna exploatare a instalaţiilor utilitare aferente 
construcţiilor este obligatorie respectarea întocmai a proiectului tehnic 
al construcţiei, a prevederilor instrucţiunilor de exploatare, 
întreţinere şi reparaţii cuprinse în proiect şi a reglementãrilor tehnice 
specifice de exploatare şi de urmãrire a comportãrii în timp a 
construcţiilor.
    ART. 70 
    Instalaţiile utilitare aferente construcţiilor trebuie sã corespundã 
destinaţiei, tipului şi categoriei de importanţã a construcţiei, precum 
şi nivelului de risc de incendiu, sã aibã nivelul de protecţie 
corespunzãtor mediului în care sunt amplasate şi sã respecte prevederile 
din reglementãrile specifice de apãrare împotriva incendiilor.
    ART. 71 
    Pe timpul exploatãrii instalaţiilor utilitare aferente construcţiilor 
se interzic:
    a) neasigurarea supravegherii conform instrucţiunilor de funcţionare;
    b) funcţionarea fãrã sistemele, aparatele şi echipamentele necesare 
conform instrucţiunilor de funcţionare pentru controlul şi menţinerea 
parametrilor privind siguranţa în funcţionare sau înlocuirea acestora cu 
altele supradimensionate;
    c) întreţinerea necorespunzãtoare a elementelor prevãzute pentru 
izolare termicã sau electricã ori pentru separare;
    d) depãşirea termenelor stabilite pentru efectuarea lucrãrilor de 
întreţinere şi reparaţii sau executarea necorespunzãtoare a acestora;
    e) executarea lucrãrilor de întreţinere şi reparaţii sau a unor 
modificãri de cãtre personal neautorizat;
    f) utilizarea de improvizaţii care sã prezinte risc de incendiu şi/sau 
de explozie;
    g) neasigurarea protecţiei la foc corespunzãtoare faţã de materialele 
şi substanţele combustibile existente în spaţiul în care sunt utilizate;
    h) lãsarea în funcţiune a instalaţiilor utilitare aferente 
construcţiilor peste programul stabilit, în cazurile în care 
instrucţiunile specifice interzic acest lucru.
    ART. 72 
    Menţinerea în bunã stare a instalaţiilor şi sistemelor de captare şi 
scurgere la pãmânt a descãrcãrilor electrice atmosferice este obligatorie 
la construcţii şi instalaţii, utilaje şi echipamente tehnologice, conform 
reglementãrilor tehnice specifice.
    ART. 73 
    Utilizarea sistemelor de captare şi scurgere la pãmânt a electricitãţii 
statice, conform instrucţiunilor specifice şi reglementãrilor tehnice, 
este obligatorie.
    ART. 74 
    La exploatarea instalaţiilor electrice se interzic:
    a) înlocuirea siguranţelor, releelor de protecţie şi a 
întrerupãtoarelor automate cu altele necalibrate;
    b) racordarea unor consumatori care depãşesc puterea nominalã a 
circuitelor;
    c) supraîncãrcarea instalaţiei electrice, respectiv a conductoarelor, 
cablurilor, întrerupãtoarelor, comutatoarelor, prizelor şi 
transformatoarelor;
    d) lãsarea neizolatã a capetelor conductoarelor electrice, în cazul 
demontãrii parţiale a unei instalaţii;
    e) folosirea legãturilor provizorii prin introducerea conductoarelor 



electrice, fãrã ştecher, direct în prize;
    f) utilizarea prizelor fãrã prevederea dispozitivului de protecţie 
diferenţialã şi de limitare a puterii, amplasate la distanţã mai micã de 
1,00 m de materiale combustibile ori în incinta depozitelor şi a 
magaziilor cu materiale combustibile;
    g) utilizarea receptorilor de energie electricã de tipul radiatoarelor, 
reşourilor, fiarelor de cãlcat, aerotermelor etc. improvizaţi şi fãrã 
asigurarea mãsurilor de izolare faţã de materialele şi elementele 
combustibile din spaţiul sau din încãperea respectivã;
    h) utilizarea lãmpilor mobile ori portative, alimentate prin cordoane 
improvizate şi/sau uzate;
    i) folosirea la corpurile de iluminat a filtrelor de luminã ori a 
abajururilor improvizate, din carton, hârtie sau din alte materiale 
combustibile;
    j) aşezarea pe motoarele electrice a unor materiale combustibile precum 
cârpe, hârtii, folii de mase plastice sau altele similare;
    k) folosirea în stare defectã, uzatã şi/sau cu improvizaţii a 
instalaţiei electrice şi/sau a receptorilor electrici;
    l) suspendarea corpurilor de iluminat direct de conductoarele de 
alimentare, dacã aceasta nu este prevãzutã din fabricaţie;
    m) introducerea în interiorul panourilor, nişelor, tablourilor, 
canalelor sau al tunelelor electrice a obiectelor de orice fel;
    n) depozitarea de obiecte şi/sau de materiale combustibile în posturile 
de transformare şi/sau în încãperile tablourilor generale de distribuţie 
electricã;
    o) depozitarea sau pãstrarea materialelor combustibile în apropierea 
posturilor de transformare şi/sau în încãperile tablourilor generale de 
distribuţie, precum şi blocarea accesului la aceste încãperi cu astfel de 
materiale;
    p) efectuarea lucrãrilor de întreţinere, revizii şi reparaţii de cãtre 
personal necalificat şi neautorizat.
    ART. 75 
    La exploatarea instalaţiilor de gaze se respectã urmãtoarele reguli 
principale:
    a) verificarea şi menţinerea în bunã stare de funcţionare a instalaţiei 
şi a elementelor componente, pentru înlãturarea oricãrei posibilitãţi de 
scurgere a gazelor;
    b) în cazul în care se constatã miros de gaze, înainte de a se aprinde 
focul, se aeriseşte încãperea respectivã şi se depisteazã şi se înlãturã 
de cãtre personal autorizat defectele care au provocat scãpãrile de gaze;
    c) aprinderea şi stingerea focului se executã numai de cãtre personal 
instruit în acest scop, lângã fiecare sobã afişându-se câte o etichetã pe 
care se menţioneazã, pe lângã ora de aprindere şi stingere, urmãtorul 
text: "Pentru aprinderea şi stingerea focului rãspunde (numele şi 
prenumele persoanei)";
    d) înainte de aprinderea arzãtorului de gaze, robinetul trebuie sã fie 
închis, iar când arzãtorul este în funcţiune, uşa cenuşarului se 
deschide;
    e) atât la aprinderea, cât şi la stingerea focului, gazele se menţin 
închise şi se deschid mai întâi de la robinetul principal, de siguranţã, 
apoi de la robinetul de manevrã al arzãtorului ori aparatului;
    f) se interzice folosirea gazelor în sobele sau în aparatele defecte şi 
a cãror etanşeitate nu este asiguratã;
    g) depistarea scãpãrilor de gaze se va face numai cu emulsie de apã şi 
sãpun.



    ART. 76 
    (1) La exploatarea instalaţiilor de încãlzire centralã se respectã 
prevederile reglementãrii tehnice specifice şi urmãtoarele reguli 
principale:
    a) exploatarea centralelor termice, precum şi a instalaţiilor de cazane 
aferente se efectueazã numai de cãtre personal instruit în domeniu sau, 
dupã caz, autorizat potrivit legii;
    b) se interzice depozitarea în centrala termicã a unor utilaje sau 
materiale care nu au legãturã cu exploatarea efectivã a acesteia;
    c) aparatele pentru controlul temperaturii şi presiunii din cazane şi 
conducte, indicatoarele de nivel pentru combustibil, supapele de 
siguranţã etc. se menţin în perfectã stare de funcţionare;
    d) cazanele alimentate cu combustibil lichid se prevãd, în faţa 
focarelor, sub injectoare, cu tãvi metalice umplute cu nisip, pentru 
colectarea eventualelor scurgeri provenite din instalaţii, iar scurgerile 
accidentale de combustibil se colecteazã şi se înlãturã imediat ce se 
constatã;
    e) rezervoarele pentru consum zilnic se prevãd cu conducte de preaplin, 
conducte de aerisire, indicatoare de nivel şi se întreţin corespunzãtor, 
iar la acestea nu se instaleazã indicatoare de nivel din sticlã;
    f) se interzice folosirea focului deschis pentru fluidizarea 
combustibilului din rezervoare, prin încãlzire;
    g) înainte de aprinderea combustibilului la injectoare se verificã 
focarul şi se îndepãrteazã eventualele scurgeri de combustibil;
    h) focarele şi canalele de fum se ventileazã timp de 10 minute 
folosindu-se instalaţia prevãzutã pentru aceasta, respectiv pentru 
evacuarea gazelor arse;
    i) aprinderea combustibilului pulverizat în focarele cazanelor se 
efectueazã fie electric, fie cu ajutorul unei torţe fixate pe o vergea 
metalicã lungã de circa 80 cm, nefiind admise improvizaţiile;
    j) se interzice reaprinderea focului de la zidãria incandescentã a 
focarului sau de la flacãra altui arzãtor;
    k) centralele termice care folosesc combustibil gazos se pun în 
funcţiune numai dupã verificarea arzãtoarelor şi numai dacã acestea 
corespund presiunii din conductele de gaze, în limitele prevãzute de 
norme;
    l) controlul etanşeitãţii conductelor, instalaţiilor şi echipamentelor 
cu gaz se face cu emulsie de apã şi sãpun sau prin altã metodã indicatã 
de specificaţiile tehnice; se interzice controlul etanşeitãţii la gaze cu 
flacãrã;
    m) la instalaţiile cu combustibil gazos neautomatizate, aprinderea 
arzãtoarelor cu gaze în focarele cazanelor de la centralele termice se 
face respectând principiul gaz pe flacãrã;
    n) pentru fiecare cazan se asigurã efectuarea periodicã a reviziei şi a 
lucrãrilor de reparaţii, potrivit termenelor prevãzute de reglementãrile 
specifice;
    o) la canale şi la coşul de fum se asigurã desfundarea şi curãţarea 
periodicã, conform instrucţiunilor de exploatare, etanşeitatea, 
funcţionarea accesoriilor pentru reglare şi siguranţã, clapete de 
explozie, şibãre, integritatea izolaţiei termice;
    p) la instalaţiile de alimentare, depozitare, ardere cu combustibil 
lichid, gazos se asigurã funcţionarea pompelor de alimentare cu 
combustibil, arzãtoarelor, corespunzãtor cãrţii tehnice şi parametrilor 
proiectaţi, oprirea automatã a arzãtoarelor cazanelor în cazul 
întreruperii alimentãrii cu gaze, aer sau energie electricã şi în cazul 



atingerii temperaturii ori presiunii maxim admise a agentului termic, 
evacuarea prin preaplin a excesului de combustibil lichid din rezervoare 
la depãşirea nivelului maxim, trecerea de la un combustibil la altul, la 
agregatele mixte cu ardere: gaze sau combustibil lichid, decuplarea 
pompei la trecerea pe gaze şi etanşeitatea conductelor, pompelor, 
armãturilor rezervoarelor şi îndeosebi a racordurilor la arzãtoare;
    q) la instalaţiile de ardere a cãrbunelui se asigurã funcţionarea 
automatã a sistemelor de alimentare cu cãrbune şi de evacuare a zgurii şi 
cenuşii, reducerea intensitãţii arderii în cazul întreruperii alimentãrii 
cu aer sau energie electricã şi oprirea automatã a alimentãrii în cazul 
atingerii temperaturii ori presiunii-limitã a agentului termic. Evacuarea 
zgurii şi cenuşii se face în locuri amenajate, utilizând mijloace 
realizate din materiale incombustibile. Cenuşa şi zgura se stropesc cu 
apã;
    r) instalaţiile de încãlzire cu aer cald, conductele, aerotermele şi 
bateriile de încãlzire se curãţã periodic de depunerile de praf 
combustibil şi nu se depoziteazã lichide inflamabile, materiale 
combustibile şi recipienţi cu gaze sub presiune în jurul bateriilor de 
încãlzire sau al aerotermelor;
    s) este interzisã depunerea pe radiatoare şi pe conductele termice a 
vaselor cu lichide inflamabile, a articolelor de îmbrãcãminte şi a altor 
materiale combustibile;
    t) oprirea funcţionãrii cazanelor este obligatorie atunci când se 
constatã creşterea sau scãderea nivelului apei în afara limitelor admise, 
fãrã a putea fi readus la nivelul normal, defectarea unor aparate de 
control sau a dispozitivelor de siguranţã, spargerea unor ţevi în 
interiorul cazanului, aprinderea depunerilor de funingine şi cocs în 
canalele de fum etc.
    (2) La punctele de descãrcare a carburanţilor lichizi se aplicã 
urmãtoarele mãsuri:
    a) autocisterna se leagã mai întâi la borna de împãmântare, în vederea 
descãrcãrii electricitãţii statice;
    b) operaţiile de racordare şi deracordare, precum şi descãrcarea 
carburanţilor se realizeazã numai cu motorul oprit;
    c) şoferul supravegheazã permanent descãrcarea şi începe operaţia numai 
dupã ce se asigurã cã starea mijlocului de transport este corespunzãtoare 
din punctul de vedere al siguranţei la foc;
    d) pe timpul descãrcãrii autocisternei, în zona gurii de descãrcare 
este interzisã circulaţia altor vehicule, accesul persoanelor 
neautorizate, precum şi focul deschis sau fumatul;
    e) la terminarea operaţiei de descãrcare a combustibilului, racordul 
conductei de umplere a rezervorului se închide etanş, cu dispozitivul 
special prevãzut în acest scop.
    (3) La exploatarea sobelor cu sau fãrã acumulare de cãldurã şi a 
maşinilor şi aparatelor de încãlzit şi de gãtit se au în vedere 
urmãtoarele mãsuri:
    a) materialele sau elementele combustibile situate în faţa focarelor şi 
cenuşarelor se aşazã la distanţã de minimum 1,25 m faţã de acestea, iar 
cele greu combustibile pot fi la 1,00 m;
    b) în încãperile în care sunt amplasate sobele se interzice depozitarea 
materialului combustibil peste consumul necesar pentru 24 de ore;
    c) depozitarea materialelor combustibile se face la o distanţã mai mare 
de 1,00 m faţã de sobele fãrã acumulare de cãldurã şi de 0,50 m la sobele 
cu acumulare de cãldurã;
    d) maşinile şi aparatele de gãtit cu combustibili solizi sau gaze, 
precum şi rezervoarele de consum ale sobelor care utilizeazã combustibili 



lichizi, a cãror protecţie termicã a fost asiguratã de producãtor pe baza 
încercãrilor efectuate şi acceptatã la omologarea produsului, pot fi 
amplasate la distanţe mai mici decât cele prevãzute mai sus doar dacã 
acest lucru este precizat în instrucţiunile de folosire;
    e) se interzice depozitarea materialului combustibil, a cãrţilor, 
hainelor, lumânãrilor etc. deasupra sobelor;
    f) în faţa uşiţei de alimentare a sobei, pardoseala combustibilã se 
protejeazã cu tablã metalicã având dimensiunile de 0,70 x 0,50 m;
    g) înainte de utilizare, sobele şi coşurile de fum trebuie verificate 
amãnunţit, reparate, curãţate şi date în exploatare în perfectã stare de 
funcţionare;
    h) nu se admite utilizarea sobelor fãrã uşiţe la focare şi cenuşare, 
defecte sau izolate necorespunzãtor faţã de elementele combustibile ale 
clãdirilor;
    i) în timpul funcţionãrii sobelor care utilizeazã combustibil solid, 
uşiţele focarului şi cenuşarului trebuie menţinute închise şi nezãvorâte;
    j) este strict interzisã aprinderea focului în sobe prin stropire cu 
benzinã, petrol sau alte lichide combustibile;
    k) se interzice uscarea hainelor sau a altor materiale combustibile pe 
sobe ori în imediata apropiere a lor;
    l) nu se admite folosirea lemnelor mai lungi decât vatra focarului 
sobei sau a cãrbunilor cu o putere calorificã mai mare decât cea 
stabilitã de producãtorul echipamentului de încãlzire;
    m) se desemneazã persoane care sã rãspundã de aprinderea şi stingerea 
focului corespunzãtor fiecãrui spaţiu ori construcţie la care încãlzirea 
se realizeazã astfel;
    n) cenuşa rezultatã se evacueazã periodic într-un loc stabilit şi 
amenajat în acest scop, fãrã pericol de incendiu şi numai dupã ce se 
sting complet resturile de jar;
    o) se interzice funcţionarea sobelor supraîncãlzite.
    (4) La exploatarea sobelor fãrã acumulare de cãldurã se au în vedere, 
suplimentar, şi urmãtoarele mãsuri:
    a) distanţa dintre sobe sau burlane şi materialele combustibile 
învecinate trebuie sã fie de cel puţin 1,00 m, iar faţã de cele greu 
combustibile de 0,70 m;
    b) la sobele cu înãlţimea picioarelor de cel puţin 0,25 m, pardoseala 
de sub acestea se protejeazã printr-un strat izolator de cãrãmidã plinã 
având grosimea de 6 cm cu mortar de argilã sau prin douã straturi de 
pâslã îmbibatã cu soluţie de argilã ori cu alt material incombustibil din 
clasa A1(FL) de reacţie la foc cu aceeaşi capacitate termoizolatoare, 
peste care se pune tablã;
    c) postamentul termoizolator trebuie sã depãşeascã perimetrul sobei cu 
0,25 m, iar în faţa focarului cu 0,50 m;
    d) când sobele nu au picioare sau picioarele sunt mai scurte de 0,25 m, 
pentru a se izola faţã de pardoselile combustibile, se protejeazã printr-
un postament format din douã rânduri de cãrãmidã (pe lat) cu mortar de 
argilã sau alcãtuit din alte materiale incombustibile termoizolatoare, 
minim clasa A1(FL) de reacţie la foc.
    (5) La exploatarea centralelor termice mici cu putere maximã de cel 
mult 0,3 MW se respectã prevederile reglementãrii tehnice specifice şi se 
interzice:
    a) inexistenţa documentaţiei tehnice aprobate;
    b) neasigurarea sau obturarea orificiilor dimensionate potrivit 
reglementãrilor specifice pentru admisia aerului de combustie, cu 
excepţia centralei termice prevãzute cu cazane cu introducerea aerului şi 



evacuarea forţatã a gazelor de ardere, agrementate tehnic în acest sens;
    c) neasigurarea sau obturarea suprafeţelor vitrate, dimensionate 
conform reglementãrilor tehnice specifice;
    d) dezafectarea senzorului pentru evacuarea gazelor de ardere pentru 
funcţionarea în siguranţã a microcentralei termice;
    e) neasigurarea cerinţelor de amplasare şi de montare;
    f) amplasarea centralelor termice alimentate cu gaz petrolier lichefiat 
(GPL) în subsolul clãdirilor;
    g) alimentarea arzãtoarelor cazanelor de la butelii individuale de gaze 
petroliere lichefiate;
    h) neasigurarea cerinţelor de evacuare a gazelor de ardere;
    i) neasigurarea, funcţionarea necorespunzãtoare sau dezafectarea 
dispozitivelor de protecţie minime care sã realizeze blocarea alimentãrii 
la nerealizarea aprinderii, stingerea flãcãrii, existenţa flãcãrii 
înaintea admisiei combustibilului, presiuni ale gazului sub limita 
admisã, întreruperea alimentãrii cu energie electricã;
    j) neasigurarea, funcţionarea necorespunzãtoare sau dezafectarea 
dispozitivelor de blocare a admisiei combustibilului, la întreruperea 
alimentãrii cu energie electricã şi la întreruperea alimentãrii cu gaze 
sau reducerea presiunii sub valoarea indicatã de fabricantul arzãtorului.
    (6) În cazul utilizãrii buteliilor cu gaze combustibile lichefiate se 
interzice:
    a) folosirea buteliilor defecte sau improvizate şi neomologate;
    b) amplasarea buteliilor în apropierea surselor care radiazã intens 
cãldurã;
    c) activarea scurgerii gazului lichefiat din butelie, prin agitarea sau 
încãlzirea acesteia;
    d) racordarea buteliei la mijloacele de încãlzire direct, fãrã reductor 
de presiune;
    e) utilizarea furtunului de racordare neomologat pentru gaze, fixat 
necorespunzãtor, uzat, în stare defectã sau cu lungime mai mare de 1,00 
m.
    ART. 77 
    La exploatarea instalaţiilor de ventilare se respectã urmãtoarele 
reguli principale:
    a) sistemele de ventilare natural organizatã şi sistemele de ventilare 
mecanicã a încãperilor în care se degajã gaze, vapori, praf sau pulberi 
combustibile se întreţin şi se utilizeazã astfel încât, în exploatarea 
normalã, sã se evite posibilitatea acumulãrii acestor substanţe în 
cantitãţi ce pot prezenta pericol de incendiu sau explozie;
    b) la prizele de ventilare se menţin plasele de sârmã sau grãtarele de 
protecţie în bunã stare, astfel încât sã se împiedice pãtrunderea 
diferitelor corpuri strãine în canalele de ventilare;
    c) amplasarea în încãperi a gurilor de absorbţie se face în raport cu 
greutatea specificã a gazelor sau a vaporilor ce se evacueazã, iar la 
ventilãrile locale acestea trebuie sã se afle cât mai aproape de locul de 
formare a vaporilor, a gazelor sau a pulberilor combustibile;
    d) ventilatoarele montate în încãperile/zonele cu degajãri de substanţe 
combustibile precum gaze, vapori sau praf, care pot forma cu aerul 
amestecuri explozive sau care vehiculeazã astfel de substanţe se menţin 
în stare de funcţionare şi se prevãd cu protecţii corespunzãtoare 
mediului;
    e) se interzice evacuarea substanţelor combustibile şi a celor 
inflamabile prin aceeaşi instalaţie de ventilare, precum şi a 
substanţelor care în amestec pot provoca aprindere sau explozie;



    f) menţinerea unei exhaustãri continue şi a unei viteze constante de 
circulaţie a aerului în canale, pentru înlãturarea posibilitãţilor de 
formare a amestecurilor explozive;
    g) interzicerea utilizãrii surselor de cãldurã sau scântei la 
instalaţiile amplasate în medii în care existã praf, vapori ori gaze 
combustibile sau inflamabile;
    h) întreţinerea, verificarea şi curãţarea periodicã a canalelor, 
tubulaturii şi a ventilatoarelor de depunerile combustibile;
    i) limitarea posibilitãţilor de propagare a incendiilor prin canalele 
sistemului de ventilare, prin întreţinerea în bune condiţii a clapetelor 
antifoc prevãzute;
    j) în încãperile în care sunt prevãzute instalaţii de ventilare numai 
pentru degajãri accidentale de gaze, vapori combustibili ori inflamabili, 
instalaţia de ventilare se pune şi se menţine în funcţiune din momentul 
producerii degajãrii respective şi pânã în momentul în care au fost 
înlãturate cauzele care le produc, asigurându-se evacuarea completã a 
gazelor sau a vaporilor din aceste încãperi;
    k) dacã degajãrile au loc numai în cursul unor anumite operaţii sau 
faze ale procesului de producţie, instalaţia de ventilare se pune în 
funcţiune cu 10 minute înainte de începerea operaţiei sau procesului 
respectiv şi va fi opritã dupã degajarea completã a încãperii, dupã 10 
minute de la terminarea operaţiei sau a procesului respectiv.
    ART. 78 
    La instalaţiile de ventilare care prezintã pericol de incendiu sau 
explozie se respectã şi urmãtoarele mãsuri specifice: a) tubulatura de 
aspiraţie trebuie sã asigure posibilitatea curãţãrii ei fãrã dificultate; 
b) conductele de ventilare sã fie bine întreţinute, pentru a se preveni 
scãpãrile de particule şi de vapori inflamabili; c) grãtarele care se 
aflã deasupra canalelor de aspiraţie ce sunt dispuse sub podea trebuie 
executate din materiale ce nu produc scântei la lovire.
    ART. 79 
    La exploatarea instalaţiilor de protecţie împotriva trãsnetului se 
respectã urmãtoarele reguli principale:
    a) instalaţiile de protecţie împotriva trãsnetului se menţin şi se 
exploateazã în bunã stare de funcţionare, cu menţinerea integritãţii 
tuturor elementelor componente şi a continuitãţii între acestea;
    b) verificarea şi întreţinerea se efectueazã numai de personal 
specializat şi conform cerinţelor reglementãrilor tehnice în vigoare;
    c) instalaţiile de protecţie contra trãsnetului se verificã periodic, 
conform unui grafic stabilit, urmãrindu-se integritatea fizicã, 
continuitatea şi buna funcţionare a tuturor elementelor componente.

    SECŢIUNEA a 8-a
    Construcţii, spaţii şi încãperi aferente sistemelor şi instalaţiilor de 
protecţie împotriva incendiilor

    ART. 80 
    În încãperile grupurilor electrogene şi ale pompelor acţionate cu 
motoare termice, care constituie surse de rezervã pentru alimentarea cu 
energie a instalaţiilor de protecţie împotriva incendiilor, se asigurã şi 
urmãtoarele reguli şi mãsuri specifice:
    a) asigurarea alimentãrii cu aer proaspãt şi a evacuãrii gazelor de 
ardere (eşapare), astfel poziţionate şi realizate încât sã nu conducã la 
recircularea gazelor evacuate;



    b) menţinerea parametrilor funcţionali pentru acumulatoarele de 
acţionare, conform instrucţiunilor producãtorilor;
    c) legarea corectã la priza de pãmânt a instalaţiei de alimentare cu 
combustibil lichid;
    d) menţinerea în bunã stare a rezervoarelor de alimentare cu 
combustibil lichid, a conductelor de alimentare şi distribuţie, a 
conductelor de preaplin, a indicatoarelor de nivel care nu trebuie sã fie 
din sticlã şi a conductelor de aerisire direct în exterior, având 
opritoare de flãcãri corespunzãtoare;
    e) asigurarea rezervei de combustibil pentru funcţionarea agregatelor 
potrivit reglementãrilor specifice;
    f) menţinerea temperaturii minime în circuitul de rãcire al 
agregatelor, când instrucţiunile acestora o impun.
    ART. 81 
    (1) Pornirea pompelor de incendiu se realizeazã, conform prevederilor 
proiectului şi/sau ale instrucţiunilor de funcţionare a instalaţiei, în 
unul din urmãtoarele moduri:
    a) manual, din staţia de pompare, şi de la distanţã, prin acţionarea 
butoanelor de pornire amplasate în acest scop lângã fiecare hidrant 
interior de incendiu - în cazul pompelor de incendiu prevãzute sã lucreze 
independent de presiunea din hidrofor, prin comandã din staţia de 
pompare, serviciul pentru situaţii de urgenţã, atunci când existã, şi din 
diferite puncte ale construcţiilor din incintã - în cazul pompelor de 
incendiu care alimenteazã cu apã reţele separate;
    b) automat, în mod obişnuit, la scãderea presiunii din reţea.
    (2) Pompele de incendiu cu pornire automatã ce servesc numai reţelele 
hidranţilor de incendiu exteriori se prevãd şi cu butoane marcate 
corespunzãtor care sã permitã acţionarea lor cel mai târziu în 5 minute 
de la darea semnalului de alarmã; în acelaşi interval de timp trebuie sã 
fie manevrate vanele ce permit utilizarea rezervei de apã pentru incendiu 
şi pornirea pompelor fixe de rezervã.
    (3) Intrarea pompelor în funcţiune succesivã se asigurã temporizat, în 
cazul staţiilor de pompare cu mai multe agregate, pentru a se evita 
suprasarcinile şi declanşarea aparaturii de protecţie, conform 
instrucţiunilor de funcţionare.
    (4) Oprirea pompelor de incendiu se realizeazã în toate cazurile numai 
manual, din staţia de pompare, iar automat, numai în cazul lipsei de apã.
    (5) Pompele de incendiu se monteazã astfel încât nivelul rezervei de 
apã pentru incendiu sã fie mai sus decât partea superioarã a corpului 
pompei; fac excepţie pompele prevãzute cu sisteme de autoamorsare avizate 
de organele abilitate, care se monteazã conform indicaţiilor 
producãtorului.
    (6) Pentru acoperirea eventualelor pierderi în reţea şi menţinerea 
presiunii în instalaţie se asigurã buna funcţionare şi întreţinere în 
exploatare a pompelor-pilot pentru debite mici, cu care sunt echipate 
staţiile de pompare a apei de incendiu; în cazul pornirilor dese, 
anormale, se analizeazã cauzele şi se iau mãsuri pentru reducerea 
pierderilor din reţea.
    (7) Dispozitivele de autoînchidere a uşilor rezistente la foc care 
asigurã comunicarea staţiei de pompare cu restul clãdirii civile se 
menţin în poziţie "normal închisã" şi în stare de funcţionare.
    (8) Se efectueazã inspecţii şi revizii preventive de cãtre personalul 
de serviciu specializat, asigurându-se:
    a) verificarea etanşeitãţii îmbinãrilor la presetupe, flanşe şi alte 
dispozitive;



    b) controlul temperaturii lagãrelor pompelor şi electromotoarelor;
    c) detectarea unor eventuale zgomote sau vibraţii anormale;
    d) ungerea lagãrelor şi a pieselor în mişcare;
    e) verificarea indicaţiilor aparatelor de mãsurã şi control pentru a 
controla funcţionarea corectã a instalaţiilor, la parametrii prevãzuţi;
    f) efectuarea încercãrilor periodice de funcţionare a pompelor de 
incendiu etc.
    ART. 82 
    Electrovanele instalaţiilor de sprinklere deschise/drencere sau ale 
reţelelor hidranţilor de incendiu care delimiteazã reţeaua de apã de cea 
de aer se menţin în bunã stare de exploatare, asigurându-se:
    a) temperatura mediului în spaţiul în care sunt montate, superioarã 
temperaturii de 4░C, pentru a se evita îngheţul;
    b) funcţionarea iluminatului de siguranţã;
    c) accesul uşor în caz de incendiu;
    d) funcţionarea electrovanei, precum şi a robinetului de incendiu 
pentru acţionare manualã;
    e) eliminarea apei din conductele de aer înainte de venirea sezonului 
rece, precum şi periodic în timpul acestui sezon;
    f) existenţa şi buna funcţionare a manometrului montat în avalul vanei 
pentru confirmarea deschiderii electrovanei şi/sau a robinetului de 
incendiu montat în paralel.

   ART. 83 
    (1) Pentru corecta întreţinere şi siguranţã în operare, la staţiile 
de pompare, camerele rezervoarelor de acumulare a apei, electrovanele şi 
robinetele de incendiu se asigurã în exploatare şi urmãtoarele mãsuri:
    a) condiţii de identificare uşoarã a elementelor componente, de 
exemplu: agregate, robinete, ventile de reţinere, supape de alarmã 
(semnalizare), manometre, prin marcare cu simboluri, etichete şi, dupã 
caz, colorare, conform prevederilor SR ISO 3864-1, SR ISO 3864-2, SR ISO 
3864-3 şi corespunzãtor notaţiilor din schemele şi instrucţiunile de 
funcţionare a instalaţiei respective;
    b) menţinerea robinetelor sigilate în poziţia normalã de lucru 
"Normal deschis" sau "Normal închis" - stabilitã în scheme şi 
instrucţiuni;
    c) marcarea prin culoare roşie pe cadranul manometrelor montate pe 
conducta de refulare a fiecãrei pompe de incendiu şi al celor generale 
montate pe distribuitoare, hidrofoare, ramificaţii, pentru controlul 
parametrilor funcţionali, a presiunii minime necesare funcţionãrii 
normale, precum şi - în cazuri speciale - a presiunii maxime admise;
    d) indicarea prin scheme şi etichete a parametrilor funcţionali ai 
agregatelor de pompare, electrovanelor, aparatelor de control şi 
semnalizare;
    e) recomandarea ca la staţiile de pompare fãrã personal de 
supraveghere permanent, 24 de ore din 24, sã se asigure transmiterea 
semnalelor funcţionale, optice şi acustice, şi la serviciul pentru 
situaţii de urgenţã sau punctul de comandã şi supraveghere permanentã, 
atunci când acesta existã;
    f) asigurarea în permanenţã a rezervei intangibile de apã, fiind 
interzis consumul în alte scopuri din aceastã rezervã; dupã incendiu se 
asigurã refacerea rezervei conform reglementãrilor în vigoare;
    g) starea tehnicã a celei de-a doua surse de alimentare cu energie a 
staţiei de pompare, astfel încât, la nevoie, sã poatã intra în funcţiune 
în mod eficient;
    h) starea tehnicã a pompelor pentru stingerea incendiilor, inclusiv a 



agregatelor de acţionare, electromotoare, motoare cu ardere internã etc., 
astfel încât sã fie întotdeauna în perfectã stare de funcţionare, la 
parametri din proiectul şi/sau instrucţiunile de funcţionare, a 
instalaţiei;
    i) asigurarea în încãpere a temperaturii necesare evitãrii îngheţãrii 
instalaţiilor;
    j) afişarea la loc vizibil a schemei staţiei de pompare şi a 
instrucţiunile de exploatare.
    (2) La exploatarea pompelor, surselor de alimentare cu energie 
electricã, rezervoarelor aferente instalaţiilor de sprinklere se respectã 
prevederile privind întreţinerea, verificarea periodicã, sãptãmânalã, 
trimestrialã sau anualã şi marcarea sprinklerelor, conform SR EN 12845, 
asigurându-se:
    a) verificarea trimestrialã a fiecãrei surse de alimentare cu apã cu 
supapa de control şi semnalizare aferentã sistemului; pompele, dacã sunt 
furnizate, trebuie pornite automat, iar presiunea de alimentare a 
debitului corespunzãtor nu trebuie sã fie mai micã decât nivelul 
corespunzãtor valorii în conformitate cu SR EN 12845;
    b) verificarea lunarã a sursei secundare de alimentare cu energie 
electricã de la generatoarele diesel pentru o funcţionare satisfãcãtoare;
    c) verificarea anualã a pompelor de alimentare cu apã a instalaţiei 
la încãrcarea maximã, prin intermediul conductei de încercare conectate 
la refularea pompei situate în aval de clapeta de reţinere de la 
refularea pompei, astfel încât sã asigure valorile presiune şi debit 
înscrise pe plãcuţa indicatoare;
    d) verificarea anualã a robinetelor cu flotor din rezervoarele cu 
apã, în scopul de a asigura funcţionarea lor corectã;
    e) inspectarea cel puţin anual şi curãţarea, atunci când este 
necesar, a filtrelor de aspiraţie a pompelor şi bazinului de decantare şi 
a filtrelor sale;
    f) examinarea externã la cel puţin trei ani a rezervoarelor, pentru a 
verifica coroziunea; acestea trebuie golite, curãţate şi examinate pentru 
coroziunea internã. Dacã este necesar, toate rezervoarele trebuie 
revopsite şi/sau restaurate în ceea ce priveşte protecţia împotriva 
coroziunii;
    g) verificarea şi înregistrarea sãptãmânalã a indicaţiilor 
manometrelor de presiune de apã şi aer, pe instalaţii, pe tronsonul 
principal şi pe hidrofoare, urmãrind presiunea în reţeaua de conducte din 
instalaţiile apã-aer, mixte sau cu preacţionare, care nu trebuie sã scadã 
cu mai mult de 1,0 bar pe sãptãmânã, a nivelului de apã din rezervoare şi 
a poziţiei corecte a tuturor robinetelor;
    h) verificarea sãptãmânalã a funcţionãrii dispozitivelor de alarmã cu 
motor hidraulic, astfel încât acestea sã sune cel puţin 30 de secunde;
    i) verificarea sãptãmânalã a pompelor automate privind nivelurile 
combustibilului şi lubrifianţilor în motoarele diesel, reducerea 
presiunii apei la dispozitivul de pornire, simulând condiţia pornirii 
automate, înregistrarea presiunii de început în momentul pornirii pompei, 
presiunea uleiului în motoarele diesel şi debitul apei la rãcire prin 
circuitele de rãcire deschise; j) verificarea sãptãmânalã a modului de 
repornire a motoarelor diesel, conform SR EN 12845;
    k) verificarea la cel puţin 3 ani a robinetelor de oprire a surselor 
de alimentare, a robinetelor de alarmã şi unisens şi înlocuirea sau 
repararea celor defecte, dacã este necesar;
    l) golirea la cel puţin 10 ani a rezervoarelor de stocare pentru 
curãţare şi examinare internã şi la construcţie şi, dacã este necesar, 
efectuarea reparaţiilor necesare;
    m) verificarea existenţei afişãrii planului de ansamblu al 
instalaţiei, a marcajelor întrerupãtorului alimentãrii cu energie 



electricã destinat pompelor de sprinklere, a supapei/supapelor de control 
şi semnalizare;
    n) verificarea asigurãrii rezervei de combustibil pentru funcţionarea 
grupurilor de pompare acţionate de motoare diesel, pe timpul normat de 
funcţionare, în funcţie de riscul de incendiu, potrivit cerinţelor SR EN 
12845.
    (3) La instalaţiile de pompare comune pentru consum menajer şi 
incendiu sau la cele independente de incendiu se vor respecta cerinţele 
instrucţiunilor de funcţionare şi verificare periodicã a instalaţiilor 
prevãzute pentru stingerea incendiilor care trebuie sã cuprindã modul de 
utilizare şi întreţinere a instalaţiilor în situaţie normalã şi în caz de 
incendiu.
    (4) Instalaţiile electrice care alimenteazã receptoare cu rol de 
securitate la incendiu trebuie exploatate astfel încât sã asigure 
alimentarea corespunzãtoare cu energie electricã a tablourilor pompelor 
de incendiu a electrovanelor de incendiu, a instalaţiilor de desfumare, a 
ascensoarelor de pompieri şi a altor dispozitive de prevenire şi stingere 
a incendiilor, în limitele parametrilor proiectaţi şi cu respectarea 
prevederilor reglementãrilor tehnice de specialitate şi a instrucţiunilor 
producãtorilor. În exploatare trebuie sã se asigure:
    a) funcţionarea tabloului general din care se face racordul, astfel 
încât aceasta sã nu fie periclitatã de un incendiu declanşat în clãdirea 
respectivã;
    b) verificarea periodicã şi asigurarea protecţiei la foc a traseelor 
pe cãile de alimentare cu energie electricã a tablourilor de distribuţie;
    c) menţinerea legãrii coloanelor de alimentare a receptoarelor 
înaintea întrerupãtorului general sau a siguranţelor generale;
    d) existenţa dispozitivului de blocare sigilat, astfel încât sã se 
evite erorile umane şi sã nu permitã întreruperea alimentãrii decât în 
caz de necesitate.
    (5) La rezervoarele de înmagazinare a rezervei de apã de incendiu se 
asigurã:
    a) sigilarea vanelor în poziţie normalã de lucru;
    b) buna funcţionare a vanelor de incendiu;
    c) manevrarea vanelor numai de cãtre personalul special destinat 
pentru aceasta şi cu respectarea instrucţiunilor specifice;
    d) controlul calitãţii apei; la rezervoarele ce conţin numai apã 
pentru stingerea incendiilor se vor lua mãsuri de primenire a acesteia în 
cazul apariţiei de microflorã, microfaunã sau mirosuri neplãcute;
    e) controlul anual al etanşeitãţii şi curãţarea cuvei rezervoarelor;
    f) protecţia împotriva accesului persoanelor strãine de exploatare;
    g) mãsurile de funcţionare corespunzãtoare pe timp de iarnã, 
stabilite în instrucţiunile specifice;
    h) funcţionarea instalaţiei de semnalizare, opticã şi acusticã, a 
nivelului rezervei de incendiu, astfel încât în caz de necesitate sã 
permitã luarea mãsurilor de utilizare a instalaţiilor hidro în regim de 
avarii stabilite prin instrucţiunile de exploatare, restrângerea sau 
suprimarea unor consumuri, înlãturarea operativã a avariei, întãrirea 
regimului de control şi supraveghere p.s.i. etc. Se verificã atât 
indicatoarele locale de nivel ale rezervoarelor şi castelelor de apã, 
care trebuie sã fie vizibile de la nivelul solului, cât şi sistemele 
prevãzute pentru transmiterea nivelurilor caracteristice de apã de 
incendiu în staţiile de pompare şi la serviciul pentru situaţii de 
urgenţã sau la punctul central de supraveghere a unitãţii care are 
asigurat personal de serviciu permanent;
    i) accesul autovehiculelor de intervenţie la punctul de alimentare cu 
apã direct din rezervor. Racordurile fixe ale conductei de aspiraţie vor 
avea garnituri de absorbţie şi racord înfundat, prevãzut cu lanţ şi 



asamblat la racordul fix, pentru a se evita pãtrunderea corpurilor 
strãine în conducta de aspiraţie şi înfundarea acesteia. Punctele de 
staţionare şi alimentare a pompelor mobile de incendiu direct din 
rezervoare vor fi marcate cu indicatoare, conform SR ISO 3864-1, SR ISO 
3864-2, SR ISO 3864-3, şi menţinute libere.
    (6) Spaţiile şi locurile în care sunt amplasate mijloacele tehnice de 
apãrare împotriva incendiilor (staţii de pompare a apei de incendiu, 
grupuri electrogene, încãperi pentru echipamente de control şi 
semnalizare, spaţii ale serviciilor pentru situaţii de urgenţã, 
dispecerate etc.) vor avea asiguratã funcţionarea iluminatului de 
siguranţã pentru intervenţie şi de continuare a lucrului pe timpul 
teoretic de funcţionare a acestora, conform reglementãrilor tehnice şi a 
instrucţiunilor specifice.

    CAP. III 
    Echiparea şi dotarea cu mijloace de protecţie împotriva incendiilor

    ART. 84 
    (1) Echiparea şi dotarea construcţiilor cu instalaţii de protecţie 
împotriva incendiilor şi alte mijloace tehnice de apãrare împotriva 
incendiilor, stabilirea categoriilor, tipurilor şi parametrilor 
specifici, precum şi dimensionarea şi amplasarea acestora se asigurã 
conform reglementãrilor tehnice şi documentaţiilor tehnice de proiectare.
    (2) Echiparea cu instalaţii de detectare şi semnalizare a incendiilor 
a clãdirilor administrative din categoria monumentelor istorice se 
realizeazã conform prevederilor prezentei dispoziţii, având în vedere 
urmãtoarele criterii:
    a) asigurarea echipãrii cu instalaţii de detectare şi semnalizare a 
incendiului a monumentelor înscrise în Lista patrimoniului mondial sau 
care sunt încadrate în categoria monumentelor istorice din grupa A - 
monumente istorice de valoare naţionalã şi universalã;
    b) prevederile lit. a) au caracter de recomandare şi pot fi aplicate 
şi pentru monumentele istorice din grupa B monumente istorice 
reprezentative pentru patrimoniul cultural local;
    c) asigurarea echipãrii cu sisteme fixe de protecţie împotriva 
incendiilor în zonele speciale ale clãdirii, cum ar fi încãperile cu 
valori patrimoniale deosebite conţinute construcţiei sau adãpostite ori 
în zonele în care se aflã colecţii unice de obiecte istorice şi la 
clãdirile unicat din lemn, inclusiv protejarea exterioarã a acestora.
    ART. 85 
    În construcţiile şi spaţiile administrative se utilizeazã numai 
mijloace tehnice de apãrare împotriva incendiilor certificate sau 
agrementate, potrivit legii.
    ART. 86 
    Dotarea cu stingãtoare de incendiu se asigurã astfel: un stingãtor la 
o suprafaţã de 200 mp, dar minimum douã pe nivel.
    ART. 87 
    (1) Pentru stingãtoarele portative, documentele de referinţã sunt 
Directiva 97/23/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 29 mai 
1997 de apropiere a legislaţiilor statelor membre referitoare la 
echipamentele sub presiune, SR EN 3 cu pãrţile sale, precum şi 
reglementãrile tehnice echivalente ale statelor membre ale Uniunii 
Europene sau Turcia ori ale statelor EFTA parte la acordul privind 
Spaţiul Economic European.
    (2) Referitor la performanţele de stingere, acestea trebuie sã 
îndeplineascã urmãtoarele condiţii:
    a) stingãtoarele cu pulbere trebuie sã aibã capacitatea/încãrcãtura 
de minimum 6 kg;
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    b) stingãtoarele cu apã pulverizatã/spumã trebuie sã aibã 
capacitatea/încãrcãtura de minimum 6 litri.
    (3) Pentru stingãtoarele mobile cu încãrcãtura nominalã de 50 kg/l, 
documentele de referinţã sunt SR EN 1866-1 şi reglementãrile tehnice 
echivalente ale statelor membre ale Uniunii Europene sau Turcia ori ale 
statelor EFTA parte la acordul privind Spaţiul Economic European.
    (4) Prevederile alin. (2) şi (3) nu se aplicã stingãtoarelor care 
sunt fabricate şi/sau comercializate legal într-un stat membru al Uniunii 
Europene sau în Turcia ori sunt fabricate legal într-un stat EFTA parte 
la acordul privind Spaţiul Economic European, în conformitate cu 
specificaţiile normative în vigoare în aceste ţãri.
    ART. 88 
    (1) Stingãtoarele de incendiu portative se întreţin în stare de 
funcţionare.
    (2) Stingãtoarele de incendiu portative se amplaseazã vizibil, în 
locurile prevãzute prin reglementãrile tehnice, astfel încât sã se 
asigure accesul uşor atunci când se impune folosirea acestora în scopul 
pentru care sunt destinate.
    (3) Amplasarea se poate face pe pardoseala încãperii sau pe pereţi, 
în suporturi speciale, în funcţie de instrucţiunile producãtorului.
    ART. 89 
    Se recomandã respectarea urmãtoarelor valori ale distanţelor şi 
înãlţimii de montare a stingãtoarelor în perimetrul suprafeţei protejate: 
a) maximum 15 m, respectiv 20 m faţã de cele mai importante focare de 
incendiu din clasele A şi B; b) maximum 1,4 m înãlţime faţã de 
pardosealã.

    CAP. IV 
    Dispoziţii finale

    ART. 90 
    (1) Proprietarul construcţiilor şi instalaţiilor aferente sau, dupã 
caz, persoana desemnatã de acesta sã le administreze, denumitã în 
continuare administrator, conducãtorul instituţiei/operatorului economic 
ori persoana care le utilizeazã în baza unui contract, a unei convenţii 
sau a unui act juridic similar încheiat în acest sens, denumitã în 
continuare locatar, este obligatã sã asigure organizarea şi desfãşurarea 
activitãţii de apãrare împotriva incendiilor în domeniul propriu de 
activitate, potrivit legii şi prevederilor prezentei dispoziţii.
    (2) În construcţii şi instalaţii aferente este obligatorie 
organizarea, în condiţiile legii, a activitãţii de control intern al 
respectãrii normelor, dispoziţiilor şi mãsurilor de apãrare împotriva 
incendiilor.
    (3) Controlul intern privind respectarea normelor, dispoziţiilor şi 
mãsurilor de apãrare împotriva incendiilor se executã, dupã caz, potrivit 
legii, de proprietar/administrator/locator, conducãtorul 
instituţiei/operatorului economic, de structurile cu atribuţii de apãrare 
împotriva incendiilor, constituite în cadrul operatorului 
economic/instituţiei, de conducãtorii locurilor de muncã, de cadrele 
tehnice sau personalul de specialitate cu atribuţii în domeniul apãrãrii 
împotriva incendiilor, de personalul din serviciul pentru situaţii de 
urgenţã din structurile locatorului ori locatarului, de persoane fizice 
sau juridice autorizate pentru desfãşurarea activitãţii de apãrare 
împotriva incendiilor, pe bazã de contract.
 
   ART. 91 
    Rezultatele controlului desfãşurat de cãtre inspectorii de prevenire 
din inspectoratele pentru situaţii de urgenţã judeţene/al municipiului 



Bucureşti şi de cãtre personalul cu atribuţii de control în domeniul 
apãrãrii împotriva incendiilor, se menţioneazã în procesele-verbale de 
control, se consemneazã în registrul de control şi se analizeazã de 
persoanele enumerate la art. 90 şi de personalul cu atribuţii în domeniul 
apãrãrii împotriva incendiilor.
    ART. 92 
    (1) În baza concluziilor rezultate din controalele autoritãţii de 
stat sau din controalele proprii, proprietarul/ conducãtorul 
instituţiei/operatorului economic/administratorul/ locatarul este obligat 
sã ia mãsuri imediate de remediere a tuturor neregulilor constatate în 
domeniul apãrãrii împotriva incendiilor.
    (2) Constatãrile, mãsurile şi deciziile adoptate în urma controalelor 
se aduc la cunoştinţã, prin documente scrise, tuturor persoanelor 
implicate.

                                      ----


