
Adauga la favoriteHYPERLINK "javascript:void(0);"AlertaHYPERLINK "javascript:void(0);"Printeaza

ORDIN  nr.  163  din  28  februarie  2007  pentru  aprobarea  Normelor 
generale de ap rare împotriva incendiiloră

Având  în  vedere  prevederile  art.  17  alin.  (2)  din  Legea  nr. 307/2006 privind 
ap rarea împotriva incendiilor,ă
în temeiul prevederilor  art.  9 alin.  (4) din Ordonan a de urgen  a Guvernuluiţ ţă  
nr. 63/2003 privind  organizarea  i  func ionarea  Ministerului  Administra iei  iş ţ ţ ş  
Internelor,  aprobat  cu  modific ri  i  complet ri  prin  Legea  nr.ă ă ş ă  604/2003,  cu 
modific rile i complet rile ulterioare,ă ş ă
ministrul administra iei i internelorţ ş  emite prezentul ordin.
Art. 1
Se  aprob  Normele  generale  de  ap rare  împotriva  incendiilor,  prev zute  înă ă ă  
anexa care face parte integrant  din prezentul ordin.ă
Art. 2
Prezentul ordin intr  în vigoare în termen de 30 de zile de la data public rii înă ă  
Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art. 3
Pe data intr rii în vigoare a prezentului ordin se abrog  Ordinul ministrului deă ă  
interne  nr. 775/1998 pentru  aprobarea  Normelor  generale  de  prevenire  iş  
stingere a incendiilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 384 
din  9  octombrie  1998,  Ordinul  ministrului  de  interne  nr. 1.023/1999 privind 
aprobarea  Dispozi iilor  generale  de  ordine  interioar  pentru  prevenirea  iţ ă ş  
stingerea incendiilor - D.G.P.S.I.-001, publicat în Monitorul Oficial al României, 
Partea  I,  nr.  78  din  22  februarie  2000,  Ordinul  ministrului  de  interne 
nr. 88/2001 pentru aprobarea Dispozi iilor generale privind echiparea i dotareaţ ş  
construc iilor,  instala iilor  tehnologice  i  a  platformelor  amenajate  cu  mijloaceţ ţ ş  
tehnice  de  prevenire  i  stingere  a  incendiilor  -  D.G.P.S.I.-003,  publicat  înş  
Monitorul  Oficial  al  României,  Partea  I,  nr.  583  din  18  septembrie  2001,  cu 
modific rile  ulterioare,  Ordinul  ministrului  de  interne  nr.ă  138/2001 pentru 
aprobarea  Dispozi iilor  generale  privind  organizarea  activit ii  de  ap rareţ ăţ ă  
împotriva incendiilor - D.G.P.S.I.-005, publicat în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 606 din 26 septembrie 2001, precum i orice alte dispozi ii contrare.ş ţ
-****-

p. Ministrul administraţiei şi internelor,
Anghel Andreescu,

secretar de stat

ANEX :Ă
NORME GENERALE de ap  rare împotriva incendiiloră  
Publicat în Monitorul Oficial cu num rul 216 din data de 29 martie 2007ă
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NORME  GENERALE  din  28  februarie  2007  de  ap rare  împotrivaă  
incendiilor

(la data 29-apr-2007 actul a fost aprobat de Ordinul 163/2007 )

CAPITOLUL I: Dispozi ii generaleţ
Art. 1
Normele  generale  de  ap rare  împotriva  incendiilor,  denumite  în  continuareă  
norme generale, stabilesc principiile, criteriile de performan  i condi iile tehniceţă ş ţ  
generale  privind  asigurarea  cerin ei  esen iale  "securitate  la  incendiu"  pentruţ ţ  
construc ii,  instala ii  i  amenaj ri,  precum i  regulile  i  m surile  generale  deţ ţ ş ă ş ş ă  
prevenire i stingere a incendiilor.ş
Art. 2
Scopul  prezentelor  norme generale este prevenirea  i  reducerea riscurilor  deş  
incendii  i  asigurarea  condi iilor  pentru  limitarea  propag rii  i  dezvolt riiş ţ ă ş ă  
incendiilor, prin m suri tehnice i organizatorice, pentru protec ia utilizatorilor, aă ş ţ  
for elor care ac ioneaz  la interven ie, a bunurilor i mediului împotriva efectelorţ ţ ă ţ ş  
situa iilor de urgen  determinate de incendii.ţ ţă
Art. 3
Prezentele norme generale se aplic  la proiectarea, executarea i exploatareaă ş  
construc iilor, instala iilor i a amenaj rilor, la lucr rile de modernizare, extindere,ţ ţ ş ă ă  
schimbare a destina iei celor existente, precum i la organizarea i desf urareaţ ş ş ăş  
activit ilor de ap rare împotriva incendiilor i la echiparea cu mijloace tehnice deăţ ă ş  
ap rare împotriva incendiilor.ă
Art. 4
Prezentele  norme  generale  sunt  obligatorii  pentru  autorit ile  administra ieiăţ ţ  
publice  centrale  i  locale,  pentru  toate  celelalte  persoane  juridice,  precum iş ş  
pentru persoanele fizice aflate pe teritoriul României.
CAPITOLUL II: Organizarea i desf urarea activit ii de ap rare împotrivaş ăş ăţ ă  
incendiilor
SEC IUNEA  1:Ţ  Con inutul  organiz rii  activit ii  de  ap rare  împotrivaţ ă ăţ ă  
incendiilor
Art. 5
Organizarea ap r rii împotriva incendiilor presupune:ă ă
a)stabilirea structurilor cu atribu ii în domeniul ap r rii împotriva incendiilor;ţ ă ă
b)elaborarea,  aprobarea  i  difuzarea  actelor  de  autoritate:  decizii,  dispozi ii,ş ţ  
hot râri i altele asemenea, prin care se stabilesc r spunderi pe linia ap r riiă ş ă ă ă  
împotriva incendiilor;
c)elaborarea,  aprobarea  i  difuzarea  documentelor  i  eviden elor  specificeş ş ţ  
privind ap rarea împotriva incendiilor;ă
d)organizarea ap r rii împotriva incendiilor la locurile de munc ;ă ă ă
e)planificarea  i executarea de controale proprii  periodice, în scopul depist rii,ş ă  
cunoa terii  i înl tur rii oric ror st ri de pericol care pot favoriza ini ierea sauş ş ă ă ă ă ţ  
dezvoltarea incendiilor;
f)analiza periodic  a capacit ii de ap rare împotriva incendiilor;ă ăţ ă
g)elaborarea  de  programe  de  optimizare  a  activit ii  de  ap rare  împotrivaăţ ă  
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incendiilor;
h)îndeplinirea criteriilor  i a cerin elor de instruire, avizare, autorizare, atestare,ş ţ  
certificare, agrementare, prev zute de actele normative în vigoare;ă
i)realizarea unui sistem operativ de observare i anun are a incendiului, precumş ţ  
i de alertare în cazul producerii unui astfel de eveniment;ş

j)asigurarea func ion rii la parametrii proiecta i a mijloacelor tehnice de ap rareţ ă ţ ă  
împotriva incendiilor;
k)planificarea interven iei salaria ilor, a popula iei i a for elor specializate, în cazţ ţ ţ ş ţ  
de incendiu;
l)analizarea  incendiilor  produse,  desprinderea  concluziilor  i  stabilireaş  
împrejur rilor i a factorilor determinan i, precum i a unor m suri conforme cuă ş ţ ş ă  
realitatea;
m)reglementarea  raporturilor  privind  ap rarea  împotriva  incendiilor  în  rela iileă ţ  
generate de contracte/conven ii;ţ
n)asigurarea formularelor tipizate, cum sunt permisele de lucru cu focul, fi ele deş  
instruire.
SEC IUNEA 2:Ţ  Structuri cu atribu ii de ap rare împotriva incendiilorţ ă
Art. 6
(1)În  cadrul  autorit ilor  administra iei  publice  centrale  i  al  celorlalte  organeăţ ţ ş  
centrale  de  specialitate,  al  Consiliului  General  al  Municipiului  Bucure ti,  alş  
consiliilor  jude ene,  municipale  i  ale  sectoarelor  municipiului  Bucure ti,ţ ş ş  
or ene ti  i  comunale,  al  institu iilor  publice  i  al  operatorilor  economici,  înăş ş ş ţ ş  
func ie de nivelul  riscului  de incendiu  i  de specificul  activit ii, se  constituie,ţ ş ăţ  
dup  caz, urm toarele structuri cu atribu ii de ap rare împotriva incendiilor:ă ă ţ ă
a)compartiment de ap rare împotriva incendiilor, compus din dou  sau mai multeă ă  
cadre  tehnice  sau  personal  de  specialitate  cu  atribu ii  în  domeniul  ap r riiţ ă ă  
împotriva incendiilor;
b)cadru  tehnic  sau  personal  de  specialitate  cu  atribu ii în  domeniul  ap r riiţ ă ă  
împotriva incendiilor numit exclusiv pentru aceast  activitate, conform legii;ă
c)serviciu public voluntar sau privat pentru situa ii de urgen .ţ ţă
(2)În vederea îndeplinirii atribu iilor pe linia ap r rii împotriva incendiilor, consiliileţ ă ă  
locale i operatorii  economici care nu au obliga ia, prin lege, s  angajeze celş ţ ă  
pu in un cadru tehnic cu atribu ii în domeniul ap r rii împotriva incendiilor sauţ ţ ă ă  
personal  de  specialitate,  prev zut  la  alin.  (1)  lit.  b),  pot  desemna din  rândulă  
personalului  propriu  un  salariat  care  s  îndeplineasc  i  atribu ii  specifice  înă ă ş ţ  
domeniul ap r rii împotriva incendiilor sau pot încheia un contract cu o persoană ă ă 
fizic  sau juridic  atestat , în condi iile legii.ă ă ă ţ
Art. 7
(1)La nivelul unit ii administrativ-teritoriale, cadrul tehnic cu atribu ii în domeniulăţ ţ  
ap r rii împotriva incendiilor prev zut la art. 6 alin. (1) lit. b) se desemneaz  deă ă ă ă  
consiliul local.
(2)Activit ile de prevenire a incendiilor  se desf oar  de c tre personalul  dinăţ ăş ă ă  
compartimentul  de  prevenire  din  cadrul  serviciului  voluntar  pentru  situa ii  deţ  
urgen , pe baza regulamentului elaborat de Inspectoratul General pentru Situa iiţă ţ  
de Urgen  i aprobat prin ordin al ministrului administra iei i internelor.ţăş ţ ş
Art. 8
Atribu iile pentru structurile prev zute la art. 6 se stabilesc i se detaliaz  astfelţ ă ş ă  



încât  s  permit  îndeplinirea  obliga iilor  legale  care  revin  administratoruluiă ă ţ  
operatorului  economic/conduc torului  institu iei,  respectiv  autorit iloră ţ ăţ  
administra iei publice.ţ
Art. 9
Pentru celelalte categorii  de salaria i atribu iile din domeniul ap r rii împotrivaţ ţ ă ă  
incendiilor se stabilesc în fi ele posturilor.ş
SEC IUNEA  3:Ţ  Actele  de  autoritate,  documente  specifice  i  eviden eş ţ  
privind ap rarea împotriva incendiiloră
Art. 10
Actele normative obligatorii  pe teritoriul  României  elaborate,  conform legii,  de 
Inspectoratul  General  pentru  Situa ii  de  Urgen  sunt  norme,  reglement riţ ţă ă  
tehnice i dispozi ii generale privind ap rarea împotriva incendiilor.ş ţ ă
Art. 11
Actele  de  autoritate  i  documentele  specifice  privind  ap rarea  împotrivaş ă  
incendiilor emise de ministere/celelalte organe ale administra iei publice centraleţ  
sunt:
a)strategia  sectorial  privind  ap rarea  împotriva  incendiilor  în  domeniul  deă ă  
competen ;ţă
b)norme i reglement ri tehnice specifice de ap rare împotriva incendiilor;ş ă ă
c)metode/proceduri  pentru  identificarea,  evaluarea  i  controlul  riscurilor  deş  
incendiu specifice domeniului de competen ;ţă
d)programe de informare i educa ie specifice;ş ţ
e)programe de optimizare a capacit ii de ap rare împotriva incendiilor;ăţ ă
f)raportul anual de evaluare a nivelului de ap rare împotriva incendiilor;ă
g)decizia  de  numire  a  cadrului  tehnic  sau  a  personalului  de  specialitate  cu 
atribu ii în domeniul ap r rii împotriva incendiilor.ţ ă ă
Art. 12
Actele  de  autoritate  i  documentele  specifice  privind  ap rarea  împotrivaş ă  
incendiilor emise de consiliul jude ean/Consiliul General al Municipiului Bucure tiţ ş  
sunt:
a)hot rârea de aprobare a planului  de analiz  i acoperire a riscurilor aferentă ă ş  
jude ului sau municipiului Bucure ti;ţ ş
b)reguli  i dispozi ii specifice de ap rare împotriva incendiilor pentru domeniulş ţ ă  
public i privat al unit ii administrativ-teritoriale;ş ăţ
c)raportul anual de evaluare a capacit ii de ap rare împotriva incendiilor;ăţ ă
d)programe de optimizare a capacit ii de ap rare împotriva incendiilor;ăţ ă
e)hot râre de înfiin are a unor centre de formare i evaluare a personalului dină ţ ş  
serviciile publice voluntare pentru situa ii de urgen ;ţ ţă
f)decizia de numire a cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu atribu iiţ  
în domeniul ap r rii împotriva incendiilor.ă ă
Art. 13
Actele  de  autoritate  i  documentele  specifice  privind  ap rarea  împotrivaş ă  
incendiilor emise de prefect sunt m surile obligatorii privind ap rarea împotrivaă ă  
incendiilor, valabile la nivelul jude ului.ţ
Art. 14
Actele de autoritate privind ap rarea împotriva incendiilor emise de consiliul locală  
sunt:



a)decizia de aprobare a planului de analiz  i acoperire a riscurilor aferent unit iiă ş ăţ  
administrativ-teritoriale pe care o reprezint ;ă
b)hot râri privind modul de organizare a ap r rii împotriva incendiilor în unitateaă ă ă  
administrativ-teritorial ;ă
c)reguli i m suri specifice de ap rare împotriva incendiilor, corelate cu nivelul iş ă ă ş  
natura riscurilor locale;
d)dispozi ie privind reglementarea lucrului cu foc deschis i a fumatului;ţ ş
e)raportul semestrial de evaluare a capacit ii de ap rare împotriva incendiilor;ăţ ă
f)m suri de optimizare a capacit ii de ap rare împotriva incendiilor;ă ăţ ă
g)documente privind serviciul public voluntar pentru situa ii de urgen : hot râreţ ţă ă  
de înfiin are, regulament  de organizare i  func ionare,  dispozi ie de numire  aţ ş ţ ţ  
efului serviciului;ş

h)dispozi ia de numire a cadrului  tehnic sau a personalului  de specialitate cuţ  
atribu ii în domeniul ap r rii împotriva incendiilor, conform legii.ţ ă ă
Art. 15
Documentele  specifice privind ap rarea împotriva incendiilor  emise de primară  
sunt:
a)planul de analiz  i acoperire a riscurilor;ă ş
b)fi a localit ii/sectorului,  la  solicitarea inspectoratului  jude ean/al  municipiuluiş ăţ ţ  
Bucure ti pentru situa ii de urgen , conform modelului prezentat în anexa nr. 6ş ţ ţă  
la Regulamentul de planificare, organizare, preg tire i desf urare a activit iiă ş ăş ăţ  
de  prevenire  a  situa iilor  de  urgen ,  aprobat  prin  Ordinul  ministruluiţ ţă  
administra iei  i  internelor  nr.  1.474/2006,  publicat  în  Monitorul  Oficial  alţ ş  
României, Partea I, nr. 885 din 31 octombrie 2006; un exemplar din fi a localit iiş ăţ  
se  trimite  la  inspectoratul  jude ean/al  municipiului  Bucure ti  pentru  situa ii deţ ş ţ  
urgen ;ţă
c)raport de analiz  a dot rii cu mijloace de ap rare împotriva incendiilor, întocmită ă ă  
anual, la o dat  anterioar  definitiv rii bugetului local.ă ă ă
Art. 16
Documentele  i  eviden ele  specifice  ap r rii  împotriva  incendiilor  la  unit ileş ţ ă ă ăţ  
administrativ-teritoriale trebuie s  cuprind  cel pu in:ă ă ţ
a)planul de analiz  i acoperire a riscurilor;ă ş
b)fi a localit ii, la solicitarea inspectoratului  jude ean/al municipiului  Bucure tiş ăţ ţ ş  
pentru situa ii de urgen ;ţ ţă
c)avizele  i autoriza iile de securitate la incendiu, ob inute pentru construc iile,ş ţ ţ ţ  
instala iile tehnologice i pentru alte amenaj ri din patrimoniul propriu, înso ite deţ ş ă ţ  
documentele vizate spre neschimbare care au stat la baza emiterii lor;
d)date ale personalului din cadrul serviciului voluntar pentru situa ii de urgen ,ţ ţă  
conform criteriilor de performan ;ţă
e)lista  operatorilor  economici/institu iilor  cu  care  s-au  încheiat  contracte  deţ  
închiriere/conven ii,  cu  specificarea  obiectului  de  activitate  al  acestora  i  aţ ş  
num rului  i  termenului  de  valabilitate  ale  contractului/conven iei;  registreleă ş ţ  
pentru eviden a permiselor de lucru cu focul, inclusiv pentru arderea miri tilor;ţ ş
f)rapoarte de interven ie ale serviciului public voluntar pentru situa ii de urgen ;ţ ţ ţă
g)fi ele de instruire, conform reglement rilor specifice;ş ă
h)eviden a exerci iilor de interven ie efectuate cu serviciul public voluntar pentruţ ţ ţ  
situa ii de urgen , având anexate concluziile rezultate din efectuarea acestora;ţ ţă



i)rapoartele întocmite în urma controalelor preventive proprii sau ale autorit ii deăţ  
stat competente;
j)programe/planuri  cuprinzând  m suri  i  ac iuni  proprii  sau  rezultate  în  urmaă ş ţ  
constat rilor  autorit ilor  de  control  pentru  respectarea  reglement rilor  înă ăţ ă  
domeniu.
Art. 17
Actele  de  autoritate  privind  ap rarea  împotriva  incendiilor  emise  deă  
administratorul operatorului economic/conduc torul institu iei sunt:ă ţ
a)dispozi ie privind stabilirea modului de organizare i a responsabilit ilor privindţ ş ăţ  
ap rarea împotriva incendiilor;ă
b)instruc iuni de ap rare împotriva incendiilor i atribu ii ale salaria ilor la locurileţ ă ş ţ ţ  
de munc ;ă
c)dispozi ie privind reglementarea lucrului cu foc deschis i a fumatului;ţ ş
d)dispozi ie privind organizarea instruirii personalului;ţ
e)dispozi ie  de  constituire  a  serviciului  privat  pentru  situa ii  de  urgen  oriţ ţ ţă  
contract/conven ie cu un alt serviciu privat pentru situa ii de urgen ;ţ ţ ţă
f)dispozi ie de sistare a lucr rilor de construc ii/oprire a func ion rii ori utiliz riiţ ă ţ ţ ă ă  
construc iilor/amenaj rilor, în cazul anul rii avizului/autoriza iei de securitate laţ ă ă ţ  
incendiu;
g)reguli  i  m suri  de  ap rare împotriva  incendiilor  la  utilizarea,  manipularea,ş ă ă  
transportul i depozitarea substan elor periculoase specifice produselor sale;ş ţ
h)conven ii/contracte cuprinzând r spunderile ce revin p r ilor pe linia ap r riiţ ă ă ţ ă ă  
împotriva  incendiilor  în  cazul  transmiterii  temporare  a  dreptului  de  folosinţă 
asupra bunurilor imobile/antrepriz ;ă
i)dispozi ia de  numire  a cadrului  tehnic sau a personalului  de specialitate  cuţ  
atribu ii în domeniul ap r rii împotriva incendiilor, conform legii;ţ ă ă
j)m suri speciale de ap rare împotriva incendiilor pentru perioadele caniculareă ă  
sau secetoase.
Art. 18
Documentele i eviden ele specifice ap r rii împotriva incendiilor ale operatorilorş ţ ă ă  
economici/institu iilor men ionate la art. 5 lit. c) trebuie s  cuprind  cel pu in:ţ ţ ă ă ţ
a)planul de analiz  i acoperire a riscurilor al unit ii administrativ-teritoriale, înă ş ăţ  
partea ce revine operatorului economic/institu iei;ţ
b)fi a obiectivului, conform modelului prezentat în anexa nr. 5 la Regulamentulş  
de planificare,  organizare,  preg tire i desf urare a activit ii de prevenire aă ş ăş ăţ  
situa iilor de urgen , aprobat prin Ordinul ministrului administra iei i internelorţ ţă ţ ş  
nr. 1.474/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 885 din 31 
octombrie  2006;  un  exemplar  din  fi a  obiectivului  se  trimite  la  inspectoratulş  
jude ean/al municipiului Bucure ti pentru situa ii de urgen ;ţ ş ţ ţă
c)raportul anual de evaluare a nivelului de ap rare împotriva incendiilor;ă
d)documenta ia  tehnic  specific ,  conform  legii:  scenarii  de  securitate  laţ ă ă  
incendiu, identificarea i analiza riscurilor de incendiu etc.;ş
e)avizele/autoriza iile de securitate la incendiu,  înso ite de documentele vizateţ ţ  
spre neschimbare care au stat la baza emiterii lor;
f)certificate EC, certificate de conformitate, agremente tehnice pentru mijloacele 
tehnice de ap rare împotriva incendiilor i echipamentele specifice de protec ieă ş ţ  
utilizate;



g)registrele  instala iilor  de  detectare/semnalizare/stingere  a  incendiilor,  copiiţ  
dup  atestatele  firmelor  care  au  efectuat/efectueaz  proiectarea,  montarea,ă ă  
verificarea,  între inerea,  repararea  acestora  sau  care  efectueaz  servicii  înţ ă  
domeniu;
h)registrul pentru eviden a permiselor de lucru cu focul;ţ
i)date  ale  personalului  din  cadrul  serviciului  privat  pentru  situa ii de  urgen ,ţ ţă  
conform criteriilor de performan ;ţă
j)lista  operatorilor  economici/institu iilor  cu  care  a  încheiat  contracte  deţ  
închiriere/conven ii,  cu  specificarea  domeniului  de  activitate  al  acestora  i  aţ ş  
num rului i termenului de valabilitate ale contractului;ă ş
k)planurile de protec ie împotriva incendiilor;ţ
l)eviden a exerci iilor de evacuare a personalului propriu/utilizatorilor construc iei;ţ ţ ţ
m)eviden a  exerci iilor  de  interven ie  efectuate,  având  anexate  concluziileţ ţ ţ  
rezultate din efectuarea acestora;
n)rapoartele de interven ie ale serviciului privat pentru situa ii de urgen ;ţ ţ ţă
o)fi ele de instruire, conform reglement rilor specifice;ş ă
p)lista cu substan ele periculoase, clasificate potrivit legii;ţ
q)grafice  de  între inere  i  verificare,  conform  instruc iunilorţ ş ţ  
produc torului/furnizorului, pentru diferite categorii de utilaje, instala ii i sistemeă ţ ş  
care pot genera incendii sau care se utilizeaz  în caz de incendiu;ă
r)rapoartele întocmite în urma controalelor preventive proprii sau ale autorit ii deăţ  
stat competente;
s)programe/planuri  cuprinzând  m suri  i  ac iuni proprii  sau  rezultate  în  urmaă ş ţ  
constat rilor  autorit ilor  de  control  pentru  respectarea  reglement rilor  înă ăţ ă  
domeniu.
Art. 19
Documentele  i  eviden ele specifice  privind  ap rarea împotriva  incendiilor  seş ţ ă  
actualizeaz  de c tre cei care le-au întocmit i aprobat, dac :ă ă ş ă
a)s-au produs modific ri ale actelor normative i ale reglement rilor tehnice careă ş ă  
au stat la baza emiterii acestora;
b)s-au produs modific ri ale personalului cu atribu ii stabilite conform acestora;ă ţ
c)s-au  produs  modific ri  referitoare  la  construc ii,  instala ii  sau  la  specificulă ţ ţ  
activit ii.ăţ
Art. 20
(1)Prevederile ari. 17 i 18 se aplic  la operatorii economici i la institu iile careş ă ş ţ  
au  un  num r de  salaria i cel  pu in egal  cu  cel  stabilit,  conform legii,  pentruă ţ ţ  
întreprinderile mici.
(2)Pentru operatorii economici, institu iile i alte persoane juridice ce desf oarţ ş ăş ă 
activit i în  domeniu  reglementat  de  o  autoritate,  care  nu  se  încadreaz  înăţ ă  
prevederile  alin.  (1),  administratorul,  conduc torul  sau persoana cu func ii deă ţ  
conducere,  dup  caz,  asigur  organizarea  activit ii  de  ap rare  împotrivaă ă ăţ ă  
incendiilor prin emiterea urm toarelor documente:ă
a)instruc iuni de ap rare împotriva incendiilor i atribu ii ale salaria ilor la locurileţ ă ş ţ ţ  
de munc ;ă
b)reglementarea lucrului cu foc deschis i a fumatului;ş
c)organizarea instruirii personalului;
d)dispozi ie de sistare a lucr rilor de construc ii/oprire a func ion rii ori utiliz riiţ ă ţ ţ ă ă  



construc iilor/amenaj rilor, în cazul anul rii avizului/autoriza iei de securitate laţ ă ă ţ  
incendiu;
e)reguli  i  m suri  de  ap rare  împotriva  incendiilor  la  utilizarea,  manipularea,ş ă ă  
transportul i depozitarea substan elor periculoase specifice produselor sale.ş ţ
(3)Operatorii economici, institu iile i celelalte persoane juridice prev zute la alin.ţ ş ă  
(2)  asigur  urm toarele  documente  i  eviden e  specifice  ap r rii  împotrivaă ă ş ţ ă ă  
incendiilor:
a)documenta ia  tehnic  specific ,  conform  legii:  scenarii  de  securitate  laţ ă ă  
incendiu, identificarea i analiza riscurilor de incendiu etc.;ş
b)avize/autoriza ii de securitate la incendiu, înso ite de documentele vizate spreţ ţ  
neschimbare care au stat la baza emiterii lor;
c)certificate CE, certificate de conformitate, agremente tehnice pentru mijloacele 
tehnice de ap rare împotriva incendiilor i echipamentele specifice de protec ieă ş ţ  
utilizate;
d)registrul pentru eviden a permiselor de lucru cu focul;ţ
e)organizarea ap r rii împotriva incendiilor la locul de munc ;ă ă ă
f)fi ele de instruire, conform reglement rilor specifice;ş ă
g)lista cu substan ele periculoase, clasificate potrivit legii;ţ
h)rapoartele  întocmite  în  urma  controalelor  autorit ii  de  stat  i  m surile  iăţ ş ă ş  
ac iunile proprii sau rezultate în urma constat rilor autorit ilor de control pentruţ ă ăţ  
respectarea reglement rilor în domeniu.ă
SEC IUNEA 4:Ţ  Organizarea  activit ii de  ap rare împotriva  incendiilor  laăţ ă  
locul de muncă
Art. 21
Organizarea  activit ii  de  ap rare  împotriva  incendiilor  la  locul  de  munc ,ăţ ă ă  
prev zut  la art. 5 lit. d) din prezentul ordin, are ca scop asigurarea condi iiloră ă ţ  
care  s  permit  salaria ilor/persoanelor  fizice  ca,  pe  baza  instruirii  i  cuă ă ţ ş  
mijloacele  tehnice  pe  care  le  au  la  dispozi ie,  s  ac ioneze  eficient  pentruţ ă ţ  
prevenirea  i  stingerea  incendiilor,  evacuarea  i  salvarea  utilizatorilorş ş  
construc iei,  evacuarea  bunurilor  materiale,  precum  i  pentru  înl turareaţ ş ă  
efectelor distructive provocate în caz de incendii, explozii sau accidente tehnice.
Art. 22
(1)Prin loc de munc , în în elesul prevederilor prezentelor norme generale, seă ţ  
în elege:ţ
a)sec ie,  sector,  hal /atelier  de  produc ie,  filial ,  punct  de  lucru  i  alteleţ ă ţ ă ş  
asemenea;
b)depozit de materii prime, materiale, produse finite combustibile;
c)atelier de între inere, repara ii, confec ionare, prest ri de servicii, proiectare iţ ţ ţ ă ş  
altele asemenea;
d)utilaj, echipament, instala ie tehnologic , sistem, sta ie, depozit de distribu ieţ ă ţ ţ  
carburan i pentru autovehicule, depozit cu astfel de produse, punct de desfacereţ  
a buteliilor cu GPL pentru consumatori;
e)laborator;
f)magazin, raion sau stand de vânzare;
g)sal  de spectacole, polivalent , de reuniuni, de conferin e, de sport, centru iă ă ţ ş  
complex cultural, studio de televiziune, film, radio, înregistr ri i altele asemenea;ă ş
h)unitate  de alimenta ie public , discotec , club,  sal  de  jocuri  electronice  iţ ă ă ă ş  



altele asemenea;
i)cl dire sau spa iu amenajat în cl dire, având destina ia de îngrijire a s n t ii:ă ţ ă ţ ă ă ăţ  
spital, policlinic , cabinet medical, sec ie medical , farmacie i altele asemenea;ă ţ ă ş
j)construc ie pentru cazare;ţ
k)compartiment, sector, departament administrativ func ional, construc ie pentruţ ţ  
birouri, cu destina ie financiar-bancar ;ţ ă
l)bibliotec , arhiv ;ă ă
m)cl dire  sau  spa ii  amenajate  în  cl diri,  având  ca  destina ie  înv mântul,ă ţ ă ţ ăţă  
supravegherea, îngrijirea sau cazarea ori ad postirea copiilor pre colari, elevilor,ă ş  
studen ilor, b trânilor, persoanelor cu dizabilit i sau lipsite de ad post;ţ ă ăţ ă
n)l ca  de cult, spa iu destinat vie ii monahale;ă ş ţ ţ
o)cl dire i/sau spa iu având destina ia de gar , autogar , aerogar  i sta ie deă ş ţ ţ ă ă ă ş ţ  
metrou;
p)ferm  zootehnic  sau agricol ;ă ă ă
q)punct de recoltare de cereale p ioase sau de exploatare forestier ;ă ă
r)amenajare temporar , în spa iu închis sau în aer liber.ă ţ
(2)Atunci când pe unul sau mai multe niveluri ale aceleia i cl diri î i desf oarş ă ş ăş ă 
activitatea mai mul i operatori economici sau alte persoane juridice sau persoaneţ  
fizice  autorizate,  locul  de  munc  se  delimiteaz  la  limita  spa iilor  utilizate  deă ă ţ  
ace tia, iar utilit ile comune se repartizeaz , dup  caz, proprietarului cl dirii ori,ş ăţ ă ă ă  
prin în elegere, operatorilor economici sau persoanelor juridice respective.ţ
Art. 23
Organizarea ap r rii împotriva incendiilor la locul de munc  const  în:ă ă ă ă
a)prevenirea  incendiilor,  prin  luarea  în  eviden  a  materialelor  i  dot rilorţă ş ă  
tehnologice care prezint  pericol de incendiu, a surselor posibile de aprindere ceă  
pot  ap rea  i  a  mijloacelor  care  le  pot  genera,  precum  i  prin  stabilirea  iă ş ş ş  
aplicarea m surilor specifice de prevenire a incendiilor;ă
b)organizarea interven iei de stingere a incendiilor;ţ
c)afi area instruc iunilor de ap rare împotriva incendiilor;ş ţ ă
d)organizarea  salv rii  utilizatorilor  i  a  evacu rii  bunurilor,  prin  întocmirea  iă ş ă ş  
afi area  planurilor  de  protec ie  specifice  i  prin  men inerea  condi iilor  deş ţ ş ţ ţ  
evacuare pe traseele stabilite;
e)elaborarea documentelor specifice de instruire la locul de munc , desf urareaă ăş  
propriu-zis  i verificarea efectu rii acesteia;ă ş ă
f)marcarea pericolului de incendiu prin montarea indicatoarelor de securitate sau 
a altor inscrip ii ori mijloace de aten ionare.ţ ţ
Art. 24
La stabilirea m surilor specifice de prevenire a incendiilor se au în vedere:ă
a)prevenirea manifest rii surselor specifice de aprindere;ă
b)gestionarea materialelor i a de eurilor combustibile susceptibile a se aprinde,ş ş  
cu respectarea normelor specifice de prevenire a incendiilor;
c)dotarea cu mijloacele tehnice de ap rare împotriva incendiilor,  prev zute înă ă  
documenta ia tehnic  de proiectare;ţ ă
d)verificarea spa iilor la terminarea programului de lucru;ţ
e)men inerea parametrilor  tehnologici  în limitele normate, pe timpul  exploat riiţ ă  
diferitelor instala ii, echipamente i utilaje tehnologice.ţ ş
Art. 25



(1)Organizarea interven iei de stingere a incendiilor la locul de munc  cuprinde:ţ ă
a)stabilirea mijloacelor tehnice de alarmare  i de alertare în caz de incendiu aş  
personalului  de  la  locul  de  munc , a  serviciilor  profesioniste/voluntare/privateă  
pentru  situa ii  de  urgen ,  a  conduc torului  locului  de  munc ,ţ ţă ă ă  
proprietarului/patronului/administratorului, precum i a speciali tilor i a altor for eş ş ş ţ  
stabilite s  participe la stingerea incendiilor;ă
b)stabilirea sistemelor, instala iilor i a dispozitivelor de limitare a propag rii i deţ ş ă ş  
stingere  a  incendiilor,  a  sting toarelor  i  a  altor  aparate  de  stins  incendii,  aă ş  
mijloacelor de salvare i de protec ie a personalului, precizându-se num rul deş ţ ă  
mijloace tehnice care trebuie s  existe la fiecare loc de munc ;ă ă
c)stabilirea componen ei echipelor care trebuie s  asigure salvarea i evacuareaţ ă ş  
persoanelor/bunurilor, pe schimburi de lucru i în afara programului;ş
d)organizarea efectiv  a  interven iei, prin  nominalizarea celor  care  trebuie  să ţ ă 
utilizeze sau s  pun  în func iune mijloacele tehnice din dotare de stingere i deă ă ţ ş  
limitare  a  propag rii  arderii  ori  s  efectueze  manevre  sau  alte  opera iuni  laă ă ţ  
instala iile utilitare i, dup  caz, la echipamente i utilaje tehnologice.ţ ş ă ş
(2)Datele privind organizarea activit ii de stingere a incendiilor la locul de muncăţ ă 
prev zute la alin. (1) se înscriu într-un formular tip rit pe un material rezistent, deă ă  
regul  carton, i se afi eaz  într-un loc vizibil, estimat a fi mai pu in afectat în cază ş ş ă ţ  
de incendiu.
(3)Datele se completeaz  de conduc torul  locului  de munc  i se aprob  deă ă ă ş ă  
cadrul tehnic sau de persoana desemnat  s  îndeplineasc  atribu ii de ap rareă ă ă ţ ă  
împotriva incendiilor.
(4)Structura-cadru a formularului prev zut la alin. (2) este prezentat  în anexa nr.ă ă  
1 la prezentele norme generale, aceasta putând fi completat , dup  caz, i cuă ă ş  
alte date i informa ii.ş ţ
Art. 26
(1)Interven ia la locul de munc  presupune:ţ ă
a)alarmarea imediat  a personalului de la locul de munc  sau a utilizatorilor prină ă  
mijloace specifice, anun area incendiului la for ele de interven ie, precum i laţ ţ ţ ş  
dispecerat, acolo unde acesta este constituit;
b)salvarea rapid  i în siguran  a personalului, conform planurilor stabilite;ă ş ţă
c)întreruperea  aliment rii  cu  energie  electric ,  gaze  i  fluide  combustibile  aă ă ş  
consumatorilor  i  efectuarea altor  interven ii specifice  la  instala ii i  utilaje  deş ţ ţ ş  
c tre persoanele anume desemnate;ă
d)ac ionarea  asupra  focarului  de  incendiu  cu  mijloacele  tehnice  de  ap rareţ ă  
împotriva incendiilor din dotare i verificarea intr rii în func iune a instala iilor i aş ă ţ ţ ş  
sistemelor automate i, dup  caz, ac ionarea lor manual ;ş ă ţ ă
e)evacuarea bunurilor periclitate de incendiu  i protejarea echipamentelor careş  
pot fi deteriorate în timpul interven iei;ţ
f)protec ia personalului de interven ie împotriva efectelor negative ale incendiului:ţ ţ  
temperatur , fum, gaze toxice;ă
g)verificarea am nun it  a locurilor în care se poate propaga incendiul i undeă ţ ă ş  
pot ap rea focare noi, ac ionându-se pentru stingerea acestora.ă ţ
(2)Pentru efectuarea opera iunilor prev zute la alin.  (1) nominalizarea se faceţ ă  
pentru fiecare schimb de activitate, precum i în afara programului de lucru, înş  
zilele de repaus i s rb tori legale.ş ă ă



Art. 27
Pentru  perioadele  în  care  activitatea  normal  este  întrerupt ,  de  exemplu,ă ă  
noaptea,  în  zilele  nelucr toare,  în  s rb torile  legale  sau  în  alte  situa ii,  esteă ă ă ţ  
obligatorie  asigurarea  m surilor  corespunz toare  de  ap rare  împotrivaă ă ă  
incendiilor.
Art. 28
Planurile de protec ie împotriva incendiilor prev zute la art. 18 lit. k) i art. 23 lit.ţ ă ş  
d) sunt:
a)planul de evacuare a persoanelor;
b)planul de depozitare i de evacuare a materialelor clasificate conform legii caş  
fiind periculoase;
c)planul de interven ie.ţ
Art. 29
(1)Planurile  de  evacuare  a  persoanelor  în  caz  de incendiu  cuprind  elemente 
diferen iate în func ie de tipul i destina ia construc iei i de num rul persoanelorţ ţ ş ţ ţ ş ă  
care se pot afla simultan în aceasta i se întocmesc astfel:ş
a)pe nivel, dac  se afl  simultan mai mult de 30 de persoane;ă ă
b)pe înc peri, dac  în ele se afl  cel pu in 50 de persoane;ă ă ă ţ
c)pentru înc perile destinate caz rii, indiferent de num rul de locuri.ă ă ă
(2)Planurile de evacuare se afi eaz  pe fiecare nivel, pe c ile de acces i înş ă ă ş  
locurile vizibile, astfel încât s  poat  fi cunoscute de c tre toate persoanele, iar înă ă ă  
înc peri, pe partea interioar  a u ilor.ă ă ş
(3)Planul de evacuare se întocme te pe baza schi ei nivelului sau a înc perii, peş ţ ă  
care se marcheaz  cu culoare verde traseele de evacuare prin u i, coridoare iă ş ş  
case de sc ri sau sc ri exterioare.ă ă
(4)Pe  planurile  de  evacuare  se  indic  locul  mijloacelor  tehnice  de  ap rareă ă  
împotriva incendiilor:  sting toare,  hidran i interiori,  butoane i  alte  sisteme deă ţ ş  
alarmare  i  alertare  a  incendiilor,  posibilit ile  de  refugiu,  înc peri  speciale,ş ăţ ă  
terase, precum i interdic ia de folosire a lifturilor în asemenea situa ii.ş ţ ţ
(5)Modelul  planului-cadru  de  evacuare  este  prezentat  în  anexa  nr.  2  la 
prezentele norme generale.
Art. 30
(1)Planurile de depozitare i de evacuare a materialelor clasificate conform legiiş  
ca fiind periculoase se întocmesc pentru fiecare înc pere unde se afl  asemeneaă ă  
materiale.
(2)La amplasarea materialelor periculoase în spa iile de depozitare trebuie s  seţ ă  
in  seama de comportarea lor specific  în caz de incendiu, atât ca posibilit i deţ ă ă ăţ  

reac ie reciproc , cât i de compatibilitatea fa  de produsele de stingere.ţ ă ş ţă
(3)Planurile  de  depozitare  i  de  evacuare  a  materialelor  periculoase  seş  
întocmesc pe baza schi elor înc perilor respective, pe care se marcheaz  zoneleţ ă ă  
cu  materiale  periculoase  i  se  men ioneaz  clasele  acestora  conform  legii,ş ţ ă  
cantit ile  i  codurile  de  identificare  ori  de  pericol,  produsele  de  stingereăţ ş  
recomandate.  Traseele  de  evacuare  a  materialelor  i  ordinea  priorit ilor  seş ăţ  
marcheaz  cu culoare verde.ă
(4)Planuri  de depozitare  i de evacuare se întocmesc i pentru materialele iş ş ş  
bunurile combustibile care au o valoare financiar  sau cultural  deosebit .ă ă ă
(5)Planurile de depozitare se amplaseaz  în locuri care se estimeaz  a fi cel maiă ă  



pu in afectate de incendiu i în apropierea locurilor de acces în înc peri, precumţ ş ă  
i la dispecerat, acolo unde acesta este constituit, astfel încât acestea s  poat  fiş ă ă  

utile for elor de interven ie.ţ ţ
Art. 31
(1)Planurile de interven ie se întocmesc pentru asigurarea desf ur rii în condi iiţ ăş ă ţ  
de operativitate i eficien  a opera iunilor de interven ie în situa ii de urgen ,ş ţă ţ ţ ţ ţă  
potrivit legii.
(2)Planul de interven ie se avizeaz  de inspectoratul pentru situa ii de urgenţ ă ţ ţă 
jude ean/al municipiului Bucure ti.ţ ş
(3)Modelul  planului-cadru  de  interven ie  este  prezentat  în  anexa  nr.  3  laţ  
prezentele norme generale.
Art. 32
Planurile de protec ie împotriva incendiilor se actualizeaz  ori de câte ori esteţ ă  
cazul, în func ie de condi iile reale.ţ ţ
Art. 33
(1)Instruc iunile de ap rare împotriva incendiilor, prev zute la art. 23 lit. c), seţ ă ă  
elaboreaz  pentru  locurile  de  munc  stabilite  de  administrator/conduc tor,ă ă ă  
obligatoriu pentru toate locurile cu risc de incendiu.
(2)Instruc iunile de ap rare împotriva incendiilor cuprind:ţ ă
a)prevederile  specifice  de  ap rare  împotriva  incendiilor  din  reglement rile  înă ă  
vigoare;
b)obliga iile salaria ilor privind ap rarea împotriva incendiilor;ţ ţ ă
c)regulile  i  m surile  specifice  de  ap rare  împotriva  incendiilor  pentruş ă ă  
exploatarea instala iilor potrivit  condi iilor tehnice, tehnologice i organizatoriceţ ţ ş  
locale, precum i pentru repara ii, revizii, între inere, oprire i punere în func iune;ş ţ ţ ş ţ
d)eviden ierea elementelor care determin  riscul de incendiu sau de explozie;ţ ă
e)prezentarea  pericolelor  care  pot  ap rea  în  caz  de  incendiu,  cum  suntă  
intoxic rile,  arsurile,  traumatismele, electrocutarea,  iradierea etc.,  precum i aă ş  
regulilor i m surilor de prevenire a acestora.ş ă
(3)Instruc iunile  de  ap rare  împotriva  incendiilor  se  elaboreaz  de  efulţ ă ă ş  
sectorului de activitate, instala ie, sec ie, atelier, se verific  de cadrul tehnic sauţ ţ ă  
de  persoana  desemnat  s  îndeplineasc  atribu ii  de  ap rare  împotrivaă ă ă ţ ă  
incendiilor i se aprob  de administrator/conduc tor.ş ă ă
(4)Instruc iunile de ap rare împotriva incendiilor se afi eaz , în întregime sau înţ ă ş ă  
sintez , în func ie de volumul lor i de condi iile de la locul de munc  respectiv.ă ţ ş ţ ă
(5)Un  exemplar  al  tuturor  instruc iunilor  de  ap rare  împotriva  incendiilor  seţ ă  
p streaz  la cadrul tehnic sau la persoana desemnat  s  îndeplineasc  atribu iiă ă ă ă ă ţ  
de ap rare împotriva incendiilor.ă
Art. 34
Salaria ii  de  la  locurile  de  munc  pentru  care  s-au  întocmit  instruc iunileţ ă ţ  
prev zute la art. 33 au obliga ia s  le studieze, s  le însu easc  i s  le aplice.ă ţ ă ă ş ă ş ă
Art. 35
(1)Instruc iunile de ap rare împotriva incendiilor se completeaz  în toate cazurileţ ă ă  
cu informa iile din planurile de interven ie, acolo unde acestea sunt întocmite.ţ ţ
(2)Instruc iunile de ap rare împotriva incendiilor  se actualizeaz  la  modific ri,ţ ă ă ă  
moderniz ri, dezvolt ri, reprofil ri i la apari ia unor noi reglement ri.ă ă ă ş ţ ă
(3)Fiecare instruc iune de ap rare împotriva incendiilor trebuie s  aib  înscrisţ ă ă ă ă 



data întocmirii/reviziei i data aprob rii.ş ă
Art. 36
(1)Indicatoarele  de  securitate,  respectiv  de  interzicere,  avertizare,  orientare 
i/sau informare, prev zute la art.  23 lit.  f),  se execut , se amplaseaz  i seş ă ă ă ş  

monteaz  conform reglement rilor i standardelor de referin .ă ă ş ţă
(2)În anumite situa ii, indicatoarele pot fi  înso ite de înscrisuri  explicative i înţ ţ ş  
limbi de circula ie interna ional .ţ ţ ă
(3)Obliga ia de a amplasa, de a monta i de a p stra integritatea indicatoarelorţ ş ă  
revine conduc torului locului de munc .ă ă
CAPITOLUL  III: Norme  generale  de  ap rare  împotriva  incendiilor  laă  
proiectarea i executarea construc iilor, instala iilor i amenaj rilorş ţ ţ ş ă
SEC IUNEA 1:Ţ  Îndeplinirea cerin ei esen iale "securitate la incendiu"ţ ţ
Art. 37
Construc iile, instala iile i amenaj rile trebuie s  fie proiectate i executate astfelţ ţ ş ă ă ş  
încât, pe toat  durata de via  a acestora, în cazul ini ierii unui incendiu, s  seă ţă ţ ă  
asigure:
a)estimarea stabilit ii elementelor  portante  pentru  o  perioad  determinat  deăţ ă ă  
timp;
b)limitarea apari iei i propag rii focului i fumului în interiorul construc iei;ţ ş ă ş ţ
c)limitarea propag rii incendiului la vecin t i;ă ă ăţ
d)posibilitatea utilizatorilor de a se evacua în condi ii de siguran  sau de a fiţ ţă  
salva i prin alte mijloace;ţ
e)securitatea for elor de interven ie.ţ ţ
Art. 38
Cerin a esen ial  "securitate la incendiu" trebuie asigurat  prin m suri i reguliţ ţ ă ă ă ş  
specifice privind amplasarea, proiectarea, execu ia i exploatarea construc iilor,ţ ş ţ  
instala iilor  i  amenaj rilor,  precum  i  privind  performan ele  i  nivelurile  deţ ş ă ş ţ ş  
performan  în  condi ii  de  incendiu  ale  structurilor  de  construc ii,  produselorţă ţ ţ  
pentru construc ii, instala iilor aferente construc iilor i ale instala iilor de protec ieţ ţ ţ ş ţ ţ  
la incendiu.
Art. 39
"Securitatea la incendiu" are ca obiectiv reducerea riscului de incendiu prin:
a)asigurarea  m surilor  de  prevenire  a  incendiilor  în  fazele  de  proiectare  iă ş  
executare  a  construc iilor,  instala iilor  i  amenaj rilor  i  men inerea  lor  laţ ţ ş ă ş ţ  
parametrii  proiecta i  în  exploatarea  acestora,  în  conformitate  cu  prevederileţ  
reglement rilor specifice;ă
b)echiparea  i  dotarea  construc iilor,  instala iilor  i  amenaj rilor  cu  mijloaceş ţ ţ ş ă  
tehnice  de  ap rare  împotriva  incendiilor,  în  conformitate  cu  prevederileă  
reglement rilor specifice;ă
c)organizarea activit ii de ap rare împotriva incendiilor;ăţ ă
d)asigurarea  interven iei  pompierilor  în  cazul  producerii  unor  incendii  laţ  
construc ii, instala ii i amenaj ri, precum i a altor for e de salvare a persoanelorţ ţ ş ă ş ţ  
i bunurilor.ş

Art. 40
(1)Riscul de incendiu se define te prin produsul dintre probabilitatea ini ierii unuiş ţ  
incendiu într-o situa ie tehnic  dat  i importan a estimat  a pagubelor produseţ ă ă ş ţ ă  
de incendiu.



(2)Identificarea, evaluarea i controlul riscurilor de incendiu se fac prin metode iş ş  
proceduri  specifice,  conform metodologiei  elaborate  de  Inspectoratul  General 
pentru  Situa ii de  Urgen , aprobat  prin  ordin  al  ministrului  administra iei  iţ ţă ă ţ ş  
internelor.
(3)Riscul de incendiu se stabile te i se precizeaz  prin niveluri de risc, pe zone,ş ş ă  
înc peri, compartimente, cl diri i instala ii.ă ă ş ţ
(4)Ariile  compartimentelor  de  incendiu  se  stabilesc  în  func ie  de  riscul  deţ  
incendiu existent, de destina ia, de alc tuirea i de rezisten a la foc a elementelorţ ă ş ţ  
de construc ii.ţ
(5)Nivelurile riscului de incendiu se stabilesc prin reglement ri tehnice specifice.ă
(6)Dep irea nivelului  riscului  de  incendiu,  stabilit  prin  reglement rile  tehniceăş ă  
specifice, este interzis .ă
Art. 41
Satisfacerea cerin ei esen iale "securitate la incendiu" pe întreaga durat  de viaţ ţ ă ţă 
a  construc iei,  instala iei  i  a  amenaj rii  se  asigur ,  conform  prevederilorţ ţ ş ă ă  
reglement rilor tehnice specifice, prin m suri interdependente, privind:ă ă
a)conformarea la foc a construc iilor;ţ
b)asigurarea unor compartimente de incendiu, în cadrul construc iilor, în limiteţ  
normate,  i  a  m surilor  de  limitare  a  propag rii  incendiului  în  cadrulş ă ă  
construc iilor/compartimentelor de incendiu;ţ
c)asigurarea  stabilit ii  construc iilor/compartimentelor  de  incendiu  pentru  oăţ ţ  
perioad  de timp normat ;ă ă
d)men inerea  performan elor  de  reac ie  la  foc  i  de  rezisten  la  foc  aleţ ţ ţ ş ţă  
produselor pentru construc ii pe timpul utiliz rii acestora;ţ ă
e)detectarea  incendiilor  în  faza  ini ial  prin  sisteme  i  instala ii  automate  deţ ă ş ţ  
detectare, semnalizare i alarmare;ş
f)stingerea incendiilor cu sisteme ori instala ii adecvate i eficiente.ţ ş
Art. 42
(1)Principalele performan e de comportare la foc ale produselor pentru construc iiţ ţ  
se refer  la reac ia la foc i la rezisten a la foc.ă ţ ş ţ
(2)Încadrarea  produselor  pentru  construc ii  în  clase  de  performan  privindţ ţă  
comportarea  la  foc  se  realizeaz  pe  baza  criteriilor  de  performan  aferenteă ţă  
claselor,  a  valorilor  criteriilor  corespunz toare  fiec rei  clase,  precum  i  aă ă ş  
metodelor  de  determinare  a  acestora,  în  condi iile  de  utilizare  final ,  potrivitţ ă  
Regulamentului  privind  clasificarea i  încadrarea produselor  de construc ii peş ţ  
baza  performan elor  de  comportare  la  foc,  aprobat  prin  Ordinul  comun  alţ  
ministrului  transporturilor,  construc iilor  i  turismului  i  al  ministrului  de  stat,ţ ş ş  
ministrul  administra iei  i  internelor  nr.  1.822/394/2004,  publicat  în  Monitorulţ ş  
Oficial  al  României,  Partea  I,  nr.  90  din  27  ianuarie  2005,  cu  modific rile  iă ş  
complet rile ulterioare.ă
(3)Nivelurile  performan elor de  comportare  la  foc  a  produselor  pentru  diferiteţ  
categorii de construc ii, instala ii i amenaj ri se stabilesc potrivit reglement rilorţ ţ ş ă ă  
tehnice specifice.
Art. 43
Evaluarea  rezisten ei la  foc  a  structurilor  se  poate  face  prin  utilizarea  unorţ  
metode  bazate  pe  încerc ri  care  utilizeaz  scenarii  de  referin  conformă ă ţă  
standardelor europene sau pe baz  de calcul, pe baza elementelor precizate înă  



eurocodurile  referitoare  la  calculul  comport rii  la  foc  a  diferitelor  tipuri  deă  
structuri.
Art. 44
Acoperi urile/învelitorile de acoperi  se încadreaz  în clase de performan  laş ş ă ţă  
foc exterior, pe baza metodelor de încercare specifice din reglement rile tehnice,ă  
potrivit prevederilor Regulamentului privind clasificarea i încadrarea produselorş  
pentru construc ii pe baza comport rii la foc, elaborat de Inspectoratul Generalţ ă  
pentru  Situa ii de Urgen  i  aprobat  prin  ordin  al  ministrului  administra iei iţ ţă ş ţ ş  
internelor.
Art. 45
Reglement rile tehnice specifice nu trebuie s  creeze bariere pentru utilizareaă ă  
produselor  pentru  construc ii  care  sunt  conforme  cu  specifica iile  tehniceţ ţ  
relevante.
Art. 46
(1)Pentru  categoriile  de  construc ii  stabilite  prin  lege,  condi iile  ce  trebuieţ ţ  
asigurate  conform  reglement rilor  tehnice  specifice,  precum  i  ac iunile  ceă ş ţ  
trebuie  întreprinse  în  caz  de  incendiu  sunt  stabilite  printr-un  scenariu  de 
securitate la incendiu, conform metodologiei elaborate de Inspectoratul General 
pentru Situa ii de Urgen  i aprobate prin ordin al ministrului  administra iei iţ ţă ş ţ ş  
internelor.
(2)Pot fi elaborate scenarii de securitate la incendiu  i pentru alte categorii deş  
construc ii, la solicitarea proprietarului sau a beneficiarului.ţ
Art. 47
(1)Activitatea de expertizare tehnic  de securitate la incendiu se efectueaz  deă ă  
c tre exper i tehnici atesta i în condi iile legii, atunci când o reglementare sau ună ţ ţ ţ  
organism cu atribu ii de control al statului prevede acest lucru ori când se referţ ă 
la situa iile prev zute mai jos:ţ ă
a)pentru  rezolvarea  litigiilor  privind  calitatea  tehnic  a  unor  proiecte  sau  aă  
execu iei unor lucr ri de construc ii;ţ ă ţ
b)la  construc iile  existente,  în  cazul  dezastrelor  sau  al  accidentelor  datorateţ  
fenomenelor naturale, ac iunilor umane, activit ilor tehnologice sau în vedereaţ ăţ  
determin rii,  în  orice  stadiu,  a  st rii  tehnice  a  construc iei  pentru  evaluareaă ă ţ  
capacit ii acesteia de satisfacere a cerin ei "securitate la incendiu".ăţ ţ
(2)Pentru proiecte  i construc ii în curs de execu ie, prin expertizele tehnice deş ţ ţ  
securitate la incendiu se asigur  respectarea integral  a m surilor de securitateă ă ă  
la incendiu stabilite în reglement rile tehnice în vigoare.ă
(3)Pentru construc iile existente,  expertizele  tehnice de securitate la  incendiu,ţ  
efectuate în situa iile în care, justificat tehnic,  nu pot fi  respectate prevederileţ  
reglement rilor tehnice, stabilesc, în func ie de riscurile de incendiu actualizate,ă ţ  
m suri alternative care s  asigure nivelurile de performan  pentru securitatea laă ă ţă  
incendiu stabilite prin reglement ri tehnice specifice.ă
SEC IUNEA 2:Ţ  Stabilitatea la foc a construc ieiţ
Art. 48
(1)În  cazul  producerii  unui  incendiu,  structura  portant  principal  a  uneiă ă  
construc ii trebuie s - i men in  stabilitatea la foc, pentru a asigura:ţ ă ş ţ ă
a)securitatea utilizatorilor pentru o perioad  normat  de timp, cât se presupuneă ă  
c  ace tia r mân în cl dire, precum i securitatea for elor de interven ie;ă ş ă ă ş ţ ţ



b)evitarea pr bu irii cl dirii;ă ş ă
c)îndeplinirea  func iilor  specifice  ale  produselor  pentru  construc ii  cu  rol  înţ ţ  
satisfacerea  cerin ei esen iale  "securitatea  la  incendiu",  pe  perioada  de  timpţ ţ  
normat .ă
(2)Perioada  de  stabilitate  la  foc  a  elementelor  de  construc ii  care  intr  înţ ă  
alc tuirea structurii portante principale a cl dirii se precizeaz  în reglement rileă ă ă ă  
tehnice specifice.
Art. 49
(1)Elementele de construc ii care intr  în alc tuirea cl dirii pot fi cu sau f r  rolţ ă ă ă ă ă  
de separare la incendiu, care contribuie în mod pasiv sau activ la asigurarea 
rezisten ei la foc a construc iei.ţ ţ
(2)Elementele  de construc ii prev zute la  alin.  (1)  i  standardele  de  referinţ ă ş ţă 
aferente sunt precizate în regulamentul men ionat la art. 42 alin. (2) din prezentulţ  
ordin.
SEC IUNEA 3:Ţ  Limitarea izbucnirii, propag rii i dezvolt rii incendiului i aă ş ă ş  
efluen ilor incendiului în interiorul i în afara incintei focarului de incendiuţ ş
Art. 50
Limitarea izbucnirii, propag rii i dezvolt rii incendiului i a efluen ilor incendiuluiă ş ă ş ţ  
în interiorul i în afara incintei focarului poate fi ob inut , în principal, prin una dinş ţ ă  
urm toarele m suri:ă ă
a)asigurarea nivelurilor corespunz toare ale performan elor de reac ie la foc iă ţ ţ ş  
de  rezisten  la  foc  prev zute  de  reglement rile  tehnice  specifice  pentruţă ă ă  
produsele pentru construc ii;ţ
b)prevederea  elementelor  de  separare  a  incendiului  (pere i,  plan ee  etc.),ţ ş  
adaptate  la  utilizarea  construc iei,  adic  la  ac iunea  termic  estimat  înţ ă ţ ă ă  
construc ie;ţ
c)protejarea corespunz toare a golurilor din elementele de separare a focului;ă
d)proiectarea corespunz toare a fa adelor pentru împiedicarea propag rii foculuiă ţ ă  
c tre p r ile adiacente ale aceleia i cl diri;ă ă ţ ş ă
e)instalarea de bariere contra fumului, cum sunt u ile etan e la fum.ş ş
f)prevederea sistemelor  i a instala iilor de detectare,  semnalizare,  stingere aş ţ  
incendiului;
g)evacuarea fumului i a gazelor fierbin i prin sisteme adecvate;ş ţ
h)crearea de diferen e de presiune între zonele de construc ie;ţ ţ
i)prevederea  m surilor  de  protec ie  la  foc  pentru  instala iile  de  ventilare-ă ţ ţ
climatizare, cum sunt canalele de ventilare rezistente la foc, clapetele antifoc iş  
altele asemenea;
j)prevederea m surilor de protec ie la foc pentru canalele i ghenele instala iiloră ţ ş ţ  
aferente construc iilor, cum sunt: sanitare, înc lzire, electrice i altele asemenea.ţ ă ş
Art. 51
(1)Instala iile de înc lzire, ventilare, climatizare, electrice, automatizare i alteleţ ă ş  
asemenea, aferente construc iilor i amenaj rilor, precum i subansamblurile lorţ ş ă ş  
trebuie proiectate i realizate astfel încât:ş
a)s  nu ini ieze incendiu;ă ţ
b)s  nu contribuie activ la dezvoltarea incendiului;ă
c)s  asigure limitarea propag rii incendiului;ă ă
d)s  nu constituie risc de incendiu pentru elementele de construc ie sau pentruă ţ  



obiectele din înc peri ori adiacente acestora;ă
e)suprafe ele componente mari i suprafe ele expuse ale subansamblurilor s  nuţ ş ţ ă  
se poat  înc lzi într-o m sur  inacceptabil ;ă ă ă ă ă
f)în  cazul  unui  incendiu,  s  se  poat  asigura  m suri  eficiente  de  stingere  aă ă ă  
acestuia i s  fie posibil  salvarea persoanelor.ş ă ă
(2)Pentru evitarea pericolului de propagare a focului i a fumului la trecerea uneiş  
instala ii  de  la  un  compartiment  de  incendiu  la  altul,  se  prev d  m suri  deţ ă ă  
protec ie conform reglement rilor tehnice specifice.ţ ă
(3)Instala iile  de  gaze  naturale/gaze  petroliere  lichefiate  (GPL),  precum  iţ ş  
subansamblurile  lor  trebuie  proiectate  i  realizate  conform  reglement rilorş ă  
tehnice specifice.
Art. 52
(1)Instala iile de protec ie împotriva incendiilor fac parte din m surile de protec ieţ ţ ă ţ  
activ  la  foc  cu  rol  important  în  asigurarea  cerin ei esen iale  "securitatea  laă ţ ţ  
incendiu"  a  construc iilor,  instala iilor tehnologice i a  amenaj rilor,  precum iţ ţ ş ă ş  
pentru securitatea utilizatorilor.
(2)Instala iile de protec ie împotriva incendiilor pot fi:ţ ţ
a)instala ii de detectare a gazelor inflamabile;ţ
b)instala ii de inhibare a exploziei;ţ
c)instala ii de detectare, semnalizare i alarmare la incendiu;ţ ş
d)instala ii de evacuare a fumului i a gazelor fierbin i;ţ ş ţ
e)instala ii de hidran i interiori, coloane uscate, hidran i exteriori;ţ ţ ţ
f)instala ii speciale de stingere cu ap ;ţ ă
g)instala ii de stingere a incendiilor cu gaze;ţ
h)instala ii de stingere a incendiilor cu spum ;ţ ă
i)instala ii de stingere a incendiilor cu pulberi;ţ
j)instala ii de stingere a incendiilor cu aerosoli.ţ
Art. 53
Instala iile  de  detectare  a  gazelor  inflamabile  trebuie  s  asigure  îndeplinireaţ ă  
urm toarelor criterii:ă
a)s  dispun ,  în  întreaga  zon  protejat ,  de  detectoare  adecvate,  pentru  aă ă ă ă  
permite ca prezen a gazului inflamabil s  fie detectat  într-o faz  incipient ;ţ ă ă ă ă
b)s  fie  prev zute  cu  mijloace  de  comunicare  sigure  între  detectoare  i  oă ă ş  
central  de colectare a informa iilor/ echipament de control i semnalizare;ă ţ ş
c)s  fie capabile s  reziste condi iilor de mediu în care sunt montate, astfel încâtă ă ţ  
s - i poat  îndeplini func iile pe parcursul duratei de via  normate.ă ş ă ţ ţă
Art. 54
Instala iile de  inhibare  a  exploziei  trebuie  proiectate  astfel  încât  s  reziste  laţ ă  
presiunea  maxim  de  explozie,  s  asigure  detectarea  imediat  a  cre teriiă ă ă ş  
presiunii,  precum i eliberarea în  cel  mai  scurt  timp posibil  a  unui  mediu deş  
stingere uniform dispersat i men inerea produsului de stingere la o concentra ieş ţ ţ  
de calcul într-un timp specificat în incinta protejat .ă
Art. 55
(1)Instala iile  de  detectare,  semnalizare  i  alarmare  la  incendiu  trebuie  sţ ş ă 
detecteze incendiul la momentul ini ierii, prin detectarea parametrilor fizici i/sauţ ş  
chimici  asocia i incendiului  -  fum,  fl c ri  i/sau  c ldur  -,  i  s  transfere  unţ ă ă ş ă ă ş ă  
semnal sonor i/sau vizual la un/o echipament de control i semnalizare/centralş ş ă 



de detectare-semnalizare, astfel încât s  dea un semnal de alarm  i, dup  caz,ă ă ş ă  
s  ac ioneze dispozitivele  pentru evacuarea persoanelor,  alertarea for elor deă ţ ţ  
interven ie, deversarea automat  a substan ei de stingere etc.ţ ă ţ
(2)Echipamentul  de  control  i  semnalizare  trebuie  s  asigure  interpretareaş ă  
semnalelor  primite  de  la  detectoare,  pentru  identificarea  zonei  de  unde  s-a 
transmis  orice  fel  de  semnal  sau  a  avertiz rilor  gre ite  i  pentru  ini iereaă ş ş ţ  
ac iunilor necesare;ţ
(3)Instala iile  cu  ac ionare  manual  de  alarmare  la  incendiu  trebuie  s  deaţ ţ ă ă  
posibilitatea ca un utilizator s  ini ieze i s  transfere un semnal de alarm  laă ţ ş ă ă  
incendiu la un echipament de control i semnalizare, astfel încât s  fie posibilş ă ă 
ini ierea diferitelor ac iuni planificate.ţ ţ
Art. 56
(1)Instala iile  de  evacuare  a  fumului  i  a  gazelor  fierbin i  i  instala iile  deţ ş ţ ş ţ  
presurizare pentru controlul fumului trebuie s  asigure în caz de incendiu:ă
a)men inerea c ilor  de  evacuare  i  de  acces  libere  de  fum pe  în l imea deţ ă ş ă ţ  
circula ie;ţ
b)facilitarea opera iilor for elor de interven ie, prin crearea unor zone f r  fum;ţ ţ ţ ă ă
c)întârzierea sau împiedicarea generaliz rii incendiului prin apari ia fenomenuluiă ţ  
de flash-over, prevenind astfel dezvoltarea rapid  a incendiului;ă
d)reducerea consecin elor i avariilor provocate de fum i gaze fierbin i;ţ ş ş ţ
e)reducerea eforturilor  care apar în elementele structurale ale construc iilor iţ ş  
instala iilor în caz de incendiu.ţ
(2)Instala iile de evacuare a fumului i a gazelor fierbin i trebuie s  îndeplineascţ ş ţ ă ă 
criteriile referitoare la capacitatea de a activa i de a stabili presiunea proiectatş ă 
într-o  incint  specificat  sau  o  vitez  convenabil  a  debitului  de  aer  prină ă ă ă  
deschideri în pere ii incintei specificate, asigurându-se alimentarea electric  dinţ ă  
dou  surse, principal  i de rezerv .ă ă ş ă
(3)Pe timpul  interven iilor,  dac  situa ia impune evacuarea cantit ilor de fumţ ă ţ ăţ  
acumulate,  se  pot  practica  deschideri  în  unele  elemente  de  construc ie careţ  
delimiteaz  spa iile respective i care nu au rol de rezisten .ă ţ ş ţă
Art. 57
(1)Instala iile de hidran i interiori trebuie s  asigure posibilitatea utilizatorilor de aţ ţ ă  
realiza interven ia, în faza ini ial  a incendiului,  cu debitele,  presiunile,  durataţ ţ ă  
teoretic  de  func ionare,  lungimea  jetului  i  a  furtunului  normate  potrivită ţ ş  
prevederilor reglement rilor tehnice specifice.ă
(2)Instala iile  de  hidran i  exteriori  trebuie  s  asigure  o  leg tur  la  conductaţ ţ ă ă ă  
principal  de  ap  pentru  echipamentele  i  utilajele  de  stingere  a  incendiilor,ă ă ş  
conform prevederilor reglement rilor tehnice specifice, standardelor europene deă  
referin , precum i standardelor na ionale referitoare la cerin ele de racordare iţă ş ţ ţ ş  
adâncimea de îngropare.
Art. 58
Instala iile speciale de stingere cu ap , cum sunt cele de sprinklere, instala ii cuţ ă ţ  
cea  de ap  i altele asemenea, trebuie astfel proiectate încât:ţă ă ş
a)s  asigure un r spuns imediat în caz de incendiu, prin deversarea apei, într-oă ă  
schem  i o cantitate prestabilit , cu debitele, intensit ile de stropire i stingereă ş ă ăţ ş  
normate, pe durata proiectat  de func ionare, peste o suprafa  dat , în scopulă ţ ţă ă  
controlului  sau stingerii  incendiului,  potrivit  prevederilor reglement rilor tehniceă  



specifice;
b)s  asigure, dup  caz, r cirea elementelor de construc ii i instala ii;ă ă ă ţ ş ţ
c)s  creeze o barier  care împiedic  propagarea incendiului.ă ă ă
Art. 59
(1)Instala iile de stingere cu gaze: dioxid de carbon, argon, azot, înlocuitori deţ  
haloni i altele asemenea, precum i instala iile de stingere cu aerosoli pot fi cuş ş ţ  
inundare total  sau local .ă ă
(2)Instala iile  de  stingere  cu  gaze  trebuie  s  îndeplineasc  criteriile  deţ ă ă  
performan  privind capacitatea de a fi activate manual sau automat, deversareaţă  
uniform  a produsului de stingere în incint  sau peste suprafa a specificat , într-ă ă ţ ă
o cantitate  determinat , pentru a stabili  i  men ine concentra ia proiectat  peă ş ţ ţ ă  
durata de timp normat , potrivit prevederilor reglement rilor tehnice specifice.ă ă
(3)Pentru instala iile de stingere cu gaze cu inundare total  este necesar s  seţ ă ă  
asigure evacuarea tuturor persoanelor din compartimentul în care va fi  utilizat 
gazul, înainte ca aceast  ac iune s  înceap .ă ţ ă ă
(4)Instala iile automate pentru stingerea incendiilor cu gaze trebuie prev zute cuţ ă  
dispozitive  de avertizare a utilizatorilor  din  spa iul protejat,  optice i  acustice,ţ ş  
pentru semnalizarea intr rii acestora în func iune.ă ţ
(5)În cazul  în care gazul  deversat automat în caz de incendiu poate pune în 
pericol via a utilizatorilor din zonele protejate, instala iile de stingere se prev d cuţ ţ ă  
dispozitive de temporizare care s  întârzie intrarea acestora în func iune cu oă ţ  
perioad  prestabilit .ă ă
(6)Perioada dintre declan area semnalului de avertizare i intrarea în func iune aş ş ţ  
instala iei  de  stingere  se  calculeaz  astfel  încât  s  se  asigure  evacuareaţ ă ă  
utilizatorilor din orice punct al zonei protejate.
(7)U ile de acces în zone, spa ii sau înc peri în care sunt posibile devers ri deş ţ ă ă  
gaze ce pot pune în pericol via a utilizatorilor, precum i c ile de evacuare dinţ ş ă  
aceste  locuri  se  marcheaz  cu  inscrip ii  de  avertizare  asupra  pericolului,ă ţ  
amplasate în locuri vizibile pentru personalul de la locurile de munc  i for ele deă ş ţ  
interven ie.ţ
(8)Semnalele optice i acustice produse de dispozitivele de avertizare trebuie sş ă 
îndeplineasc  urm toarele condi ii:ă ă ţ
a)s  fie inactive în starea de a teptare;ă ş
b)s  indice toate c ile de evacuare din zonele de stingere;ă ă
c)s  poat  fi clar identificate i percepute cu tonalit i diferite, la începutul i laă ă ş ăţ ş  
sfâr itul perioadei de temporizare;ş
d)s  nu poat  fi oprite înainte de expirarea timpului de func ionare a instala iei deă ă ţ ţ  
stingere;
e)s  fie în concordan  cu capacit ile psihomotorii i senzoriale ale utilizatorilor.ă ţă ăţ ş
(9)Pentru  sistemele  cu  stingere  local  nu  este  necesar  evacuarea  tuturoră ă  
persoanelor  din  compartiment,  dar  sunt  obligatorii  m suri  speciale  privindă  
instruirea personalului.
Art. 60
Instala iile de stingere a incendiilor cu spum  trebuie s  îndeplineasc  criteriileţ ă ă ă  
de performan  referitoare la posibilitatea de a fi activate manual sau automat iţă ş  
de  a  genera  i  dispersa  o  cantitate  calculat  de  spum , cu  coeficientul  deş ă ă  
înfoiere stabilit, peste o suprafa  dat , cu debitele de stingere necesare, într-unţă ă  



timp specificat, potrivit prevederilor reglement rilor tehnice specifice.ă
Art. 61
Instala iile de stingere a incendiilor cu pulberi trebuie s  îndeplineasc  criteriileţ ă ă  
de performan  referitoare la posibilitatea de a fi activate manual sau automat iţă ş  
de a refula o cantitate calculat  de pulbere peste o suprafa  dat  sau un obiectă ţă ă  
specificat, cu intensit ile i debitele de stingere necesare, într-un timp normat iăţ ş ş  
în reprizele normate, potrivit prevederilor reglement rilor tehnice specifice.ă
Art. 62
Proiectarea,  montarea,  exploatarea,  verificarea  i  mentenan a instala iilor  deş ţ ţ  
protec ie împotriva incendiilor se efectueaz  conform standardelor europene deţ ă  
referin  i reglement rilor tehnice specifice.ţăş ă
SEC IUNEA 4:Ţ  Instala iile aferente construc iilor i instala iile tehnologiceţ ţ ş ţ
Art. 63
(1)Instala iile aferente construc iilor, cum sunt cele de gaze, electrice, de ap , deţ ţ ă  
înc lzire, de ventilare, de climatizare, de canalizare i altele asemenea, precumă ş  
i instala iile tehnologice se proiecteaz , se execut  i se exploateaz  potrivitş ţ ă ă ş ă  

reglement rilor  tehnice i m surilor  specifice de ap rare împotriva incendiilor,ă ş ă ă  
astfel  încât  acestea s  nu  constituie  surse  de ini iere i/sau de propagare  aă ţ ş  
incendiilor.
(2)Instala iile prev zute la alin.  (1) trebuie s  corespund  destina iei, tipului  iţ ă ă ă ţ ş  
categoriei de importan  a construc iei, precum i nivelului de risc de incendiu, sţă ţ ş ă 
aib  nivelul  de protec ie corespunz tor mediului  în care sunt amplasate i să ţ ă ş ă 
respecte prevederile din normele specifice de ap rare împotriva incendiilor.ă
(3)Instala iile tehnologice se pun în func iune i se exploateaz  cu respectareaţ ţ ş ă  
strict  a instruc iunilor i regulilor de utilizare, precum i a m surilor de ap rareă ţ ş ş ă ă  
împotriva incendiilor, stabilite de proiectan i i de produc tori.ţ ş ă
Art. 64
(1)Instala iile  de  ventilare  sau  de  climatizare,  precum  i  cele  de  transportţ ş  
pneumatic  se  proiecteaz ,  se  realizeaz  i  se  exploateaz  astfel  încât,  înă ă ş ă  
func ionare  normal ,  p r ile  componente,  cum  sunt  echipamente,  motoare,ţ ă ă ţ  
angrenaje,  tubulatur ,  s  nu  genereze  surse  care  pot  aprinde  substan eleă ă ţ  
vehiculate prin acestea i s  nu faciliteze propagarea incendiului.ş ă
(2)Traseele  instala iilor  de  ventilare,  climatizare  sau  transport  pneumatic  dinţ  
construc iile  cu  risc  de  incendiu  sau  explozie,  precum  i  cele  din  s lileţ ş ă  
aglomerate  ori  din  înc perile  cu  bunuri  de  mare  valoare  sau  de  importană ţă 
deosebit  trebuie s  fie independente i complet separate de traseele pentru alteă ă ş  
spa ii.ţ
(3)Se interzice evacuarea prin aceea i instala ie de ventilare, de climatizare sauş ţ  
de  transport  pneumatic  a  substan elor  care,  în  amestec  sau  prin  combina ieţ ţ  
chimic , pot produce incendii ori explozii.ă
Art. 65
Construc iile, instala iile tehnologice, precum i zonele din vecin tatea acestora,ţ ţ ş ă  
în care se pot degaja vapori,  gaze,  praf  sau pulberi  combustibile,  se prev d,ă  
conform  reglement rilor  specifice,  cu  sisteme  de  detectare  a  emisiilor  i  deă ş  
inhibare, inertizare sau evacuare for at  a acestora, în vederea preîntâmpin riiţ ă ă  
acumul rii de concentra ii periculoase, precum i pentru semnalizarea situa ieiă ţ ş ţ  
create.



Art. 66
(1)Instala iile de iluminat de siguran  trebuie s  func ioneze pentru o perioadţ ţă ă ţ ă 
de timp normat , în zonele specificate, la întreruperea iluminatului normal.ă
(2)Tipurile de instala ii de iluminat de siguran  i cazurile în care se prev d înţ ţă ş ă  
construc ii,  modul  de  alimentare  cu  energie  electric  a  acestora,  precum  iţ ă ş  
nivelurile  de  iluminare  necesare  trebuie  s  îndeplineasc  cerin eleă ă ţ  
reglement rilor tehnice specifice.ă
Art. 67
Sursele de rezerv  de alimentare cu energie a instala iilor de protec ie împotrivaă ţ ţ  
incendiilor  trebuie  s  îndeplineasc  criteriile  de  performan  referitoare  laă ă ţă  
furnizarea  automat  pe  durata  de  timp  normat  a  aliment rii  cu  energie  aă ă ă  
acestora, la întreruperea aliment rii normale, potrivit prevederilor reglement riloră ă  
tehnice specifice.
Art. 68
Construc iile,  instala iile  tehnologice  i  amenaj rile  se  protejeaz  împotrivaţ ţ ş ă ă  
ac iunii  electricit ii atmosferice cu  instala ii de  protec ie împotriva  tr snetului,ţ ăţ ţ ţ ă  
conform cu reglement rile tehnice specifice.ă
SEC IUNEA 5:Ţ  Limitarea propag rii incendiului la construc iile învecinateă ţ
Art. 69
(1)Limitarea propag rii  incendiului  la  construc iile învecinate  poate fi  realizată ţ ă 
prin:
a)limitarea efectului radia iei fl c rilor;ţ ă ă
b)controlul  ini ierii  i  propag rii  focului  pe suprafa a exterioar  a  acoperi ului,ţ ş ă ţ ă ş  
inclusiv a luminatoarelor;
c)controlul p trunderii focului de la acoperi  în interiorul cl dirii;ă ş ă
d)controlul aprinderii acoperi ului de la un incendiu de dedesubt.ş
(2)Limitarea efectelor radia iei se asigur  prin controlul urm torilor parametri:ţ ă ă
a)distan e de siguran  normate între construc ii;ţ ţă ţ
b)m rimea zonelor vitrate neprotejate;ă
c)performan a de reac ie la foc i de rezisten  la foc din interior i exterior aţ ţ ş ţă ş  
produselor pentru fa ade;ţ
d)comportarea la foc a p r ilor vitrate sau opace ale fa adelor;ă ţ ţ
e)m suri de protec ie activ .ă ţ ă
Art. 70
Condi iile tehnice,  m surile,  performan ele i  nivelurile  de performan  privindţ ă ţ ş ţă  
limitarea  propag rii  incendiului  la  construc iile  învecinate  se  precizeaz  înă ţ ă  
reglement rile tehnice specifice.ă
SEC IUNEA 6:Ţ  Evacuarea utilizatorilor i securitatea for elor de interven ieş ţ ţ
Art. 71
(1)Pentru evacuarea în condi ii de siguran  a utilizatorilor în caz de incendiu,ţ ţă  
c ile de evacuare trebuie s  îndeplineasc  urm toarele cerin e:ă ă ă ă ţ
a)conformare la foc i amplasare corespunz toare;ş ă
b)separare de alte func iuni prin elemente de separare la foc i fum;ţ ş
c)asigurarea controlului fumului;
d)limitarea producerii incendiului i fumului.ş
(2)În func ie de categoria construc iei, instala iei sau a amenaj rii i de destina iaţ ţ ţ ă ş ţ  
acesteia, se au în vedere i alte m suri specifice, cum sunt:ş ă



a)dimensionarea,  realizarea,  dispunerea  i  marcarea  c ilor  de  evacuare  i  aş ă ş  
ie irilor  de  evacuare  corespunz tor  num rului  de  utilizatori  i  st rii  s n t iiş ă ă ş ă ă ă ăţ  
acestora, conform prevederilor reglement rilor tehnice;ă
b)prevederea instala iilor de detectare i semnalizare a incendiului, precum i deţ ş ş  
comunicare-avertizare;
c)prevederea  instala iilor  de  iluminat  de  siguran ,  alimentate  din  surseţ ţă  
corespunz toare; prevederea instala iilor de semnalizare a ie irilor de urgen ;ă ţ ş ţă
d)prevederea  de  dispozitive  de  siguran  la  u i,  cum  sunt  bloc ri  în  pozi ieţă ş ă ţ  
deschis , dispozitive antipanic  i altele asemenea;ă ă ş
e)prevederea de sisteme de orientare în caz de incendiu, cum sunt indicatoare 
de securitate, marcaje fotoluminiscente i altele asemenea;ş
f)prevederea de instala ii de presurizare i alte sisteme de control al fumului;ţ ş
g)prevederea de locuri sigure de salvare în interiorul i/sau în afara construc iei;ş ţ
h)prevederea unor mijloace tehnice de ap rare împotriva incendiilor pentru a fiă  
folosite de utilizatori sau de pompieri, cum sunt instala iile de hidran i, coloaneleţ ţ  
uscate i altele asemenea.ş
Art. 72
Instala iile de semnalizare  a  ie irilor  de urgen  trebuie  s  indice utilizatorilorţ ş ţă ă  
traseul  de  evacuare,  u ile  de  evacuare,  marcarea  sc rilor  de  evacuare  dinş ă  
cl dire i marcarea u ilor i traseelor care nu servesc la evacuare.ă ş ş ş
Art. 73
Construc iile, compartimentele de incendiu, stadioanele sau arenele sportive oriţ  
incintele  amenajate  trebuie  prev zute  cu  c i  de  evacuare  a  persoanelor,  înă ă  
num r suficient, corespunz tor dimensionate i realizate, astfel încât persoaneleă ă ş  
s  ajung  în timpul cel mai scurt i în deplin  siguran  în exterior, la nivelulă ă ş ă ţă  
terenului  ori  al  c ilor de acces carosabile,  în refugii  sau în alte locuri  specială  
amenajate.
Art. 74
Pentru accesul i evacuarea copiilor, persoanelor cu dizabilit i, bolnavilor i aleş ăţ ş  
altor categorii de persoane care nu se pot evacua singure în caz de incendiu, se 
adopt  solu ii  i  m suri  adecvate,  cu  respectarea  reglement rilor  tehniceă ţ ş ă ă  
specifice.
Art. 75
La proiectarea i la executarea c ilor de evacuare se interzice prevederea u ilorş ă ş  
care  se  pot  bloca  în  pozi ie  închis ,  reducerea  gabaritelor  stabilite  prinţ ă  
reglement ri  tehnice,  prevederea  de  finisaje  combustibile,  cu  excep ia  celoră ţ  
admise prin norme, de oglinzi, praguri sau de alte elemente care pot crea pe 
timpul  incendiilor  dificult i la  evacuare,  cum  sunt  împiedicarea,  alunecarea,ăţ  
contactul  sau  coliziunea  cu  diverse  obiecte,  busculada,  panica  i  alteleş  
asemenea.
Art. 76
Pentru securitatea echipelor de salvare/for elor de interven ie sunt necesare:ţ ţ
a)m suri pentru ca echipele de interven ie i salvare s - i desf oare activitateaă ţ ş ă ş ăş  
la  un  nivel  adecvat  de  securitate  i  s  p r seasc  cl direa  f r  riscuri  deş ă ă ă ă ă ă ă  
accidente;
b)amenaj ri pentru accesul  for elor de  interven ie în  cl dire i  incint , pentruă ţ ţ ă ş ă  
autospeciale i pentru ascensoarele de pompieri;ş



c)m suri care s  permit  ca stingerea s  fie realizat  eficient în interiorul i înă ă ă ă ă ş  
jurul construc iei.ţ
Art. 77
Ascensoarele  de  pompieri  se  prev d i  se  realizeaz  potrivit  reglement riloră ş ă ă  
tehnice specifice, asigurând accesul for elor de interven ie pe durata stabilit  înţ ţ ă  
planurile specifice.
Art. 78
(1)Asigurarea accesului  i a circula iei autospecialelor de interven ie în incinteleş ţ ţ  
operatorilor  economici  i  ale  institu iilor,  în  zonele  locuite,  precum  i  întreş ţ ş  
localit i este obligatorie, conform reglement rilor tehnice specifice.ăţ ă
(2)În  locurile  prev zute la  alin.  (1)  trebuie  s  se  asigure  cel  pu in un  accesă ă ţ  
carosabil dinspre drumurile publice i dinspre drumurile de circula ie interioare,ş ţ  
amenajat, marcat, între inut i utilizabil în orice anotimp.ţ ş
(3)C ile  de  acces  i  de  circula ie  se  dimensioneaz  potrivit  reglement riloră ş ţ ă ă  
tehnice pentru autovehicule de tip greu,  asigurând accesul autospecialelor de 
interven ie.ţ
Art. 79
M surile,  condi iile tehnice,  performan ele i  nivelurile  de  performan  privindă ţ ţ ş ţă  
proiectarea  c ilor  de  evacuare  i  acces  aferente  construc iilor,  instala iilor  iă ş ţ ţ ş  
amenaj rilor  se  realizeaz  conform  prevederilor  reglement rilor  tehniceă ă ă  
specifice.
CAPITOLUL  IV: Norme  generale  de  ap rare  împotriva  incendiilor  laă  
exploatarea construc iilor, instala iilor i amenaj rilorţ ţ ş ă
SEC IUNEA 1:Ţ  M suri generale  de prevenire  a incendiilor  la  exploatareaă  
construc iilor, instala iilor i amenaj rilorţ ţ ş ă
Art. 80
M surile  generale  de  prevenire  a  incendiilor  la  exploatarea  construc iilor,ă ţ  
instala iilor i amenaj rilor privesc:ţ ş ă
a)controlul/supravegherea  din  punct  de  vedere  al  prevenirii  incendiilor  a 
activit ilor, pe timpul desf ur rii i dup  încheierea acestora;ăţ ăş ă ş ă
b)stabilirea  m surilor  tehnico-organizatorice  în  vederea  reducerii  riscului  deă  
incendiu ori a consecin elor incendiilor;ţ
c)men inerea condi iilor realizate pentru evacuarea utilizatorilor  în siguran  iţ ţ ţă ş  
pentru securitatea echipelor de interven ie în cazul izbucnirii unui incendiu;ţ
d)între inerea  în  stare  operativ  a  mijloacelor  tehnice  de  ap rare  împotrivaţ ă ă  
incendiilor.
Art. 81
(1)Exploatarea sistemelor, instala iilor, dispozitivelor, echipamentelor, aparatelor,ţ  
ma inilor i utilajelor de orice categorie se face conform reglement rilor tehniceş ş ă  
specifice.
(2)Exploatarea mijloacelor tehnice prev zute la alin. (1) cu defec iuni, improviza iiă ţ ţ  
sau  f r  protec ia  corespunz toare  fa  de  materialele  sau  substan eleă ă ţ ă ţă ţ  
combustibile din spa iul în care sunt utilizate este interzis .ţ ă
(3)La  utilizarea  mijloacelor  tehnice  prev zute  la  alin.  (1)  este  obligatorieă  
respectarea instruc iunilor  de func ionare, verificare i între inere, precum i aţ ţ ş ţ ş  
m surilor specifice de ap rare împotriva incendiilor,  emise i aprobate potrivită ă ş  
legii.



Art. 82
Pe timpul exploat rii instala iilor aferente construc iilor i instala iilor tehnologiceă ţ ţ ş ţ  
prev zute la art. 63 se interzic:ă
a)neasigurarea supravegherii conform instruc iunilor de func ionare;ţ ţ
b)func ionarea  f r  sistemele,  aparatele  i  echipamentele  necesare  conformţ ă ă ş  
instruc iunilor de func ionare pentru controlul i men inerea parametrilor privindţ ţ ş ţ  
siguran a în func ionare sau înlocuirea acestora cu altele supradimensionate;ţ ţ
c)între inerea necorespunz toare a elementelor prev zute pentru izolare termicţ ă ă ă 
sau electric  ori pentru separare;ă
d)dep irea  termenelor  stabilite  pentru  efectuarea  lucr rilor  de  între inere  iăş ă ţ ş  
repara ii sau executarea necorespunz toare a acestora;ţ ă
e)executarea lucr rilor de între inere i repara ii sau a unor modific ri de c treă ţ ş ţ ă ă  
personal neautorizat.
Art. 83
(1)Men inerea în bun  stare a instala iilor i sistemelor de captare i scurgere laţ ă ţ ş ş  
p mânt  a  desc rc rilor  electrice  atmosferice  este  obligatorie  la  construc ii  iă ă ă ţ ş  
instala ii,  utilaje  i  echipamente  tehnologice,  conform  reglement rilor  tehniceţ ş ă  
specifice.
(2)Utilizarea sistemelor de captare  i scurgere la p mânt a electricit ii staticeş ă ăţ  
conform instruc iunilor specifice i reglement rilor tehnice este obligatorie.ţ ş ă
Art. 84
(1)În  spa iile cu  risc  mare  de  incendiu  sau  de  explozie  se  interzice  accesulţ  
salaria ilor i al altor persoane f r  echipament de protec ie adecvat condi iilor deţ ş ă ă ţ ţ  
lucru.
(2)Folosirea  dispozitivelor,  aparatelor,  uneltelor  i  sculelor  neprotejateş  
corespunz tor sau care pot produce scântei prin func ionare, lovire sau frecare înă ţ  
spa ii sau în locuri cu risc de explozie este interzis .ţ ă
Art. 85
(1)Produsele, materialele i substan ele combustibile se amplaseaz  la distanş ţ ă ţă 
de siguran  fa  de sursele de c ldur  ori se protejeaz  astfel încât s  nu fieţă ţă ă ă ă ă  
posibil  aprinderea lor.ă
(2)Se  interzice  folosirea  sobelor  i  a  altor  mijloace  de  înc lzire  defecte,  cuş ă  
improviza ii,  supraalimentate  cu  combustibili  sau  nesupravegheate,  precum iţ ş  
aprinderea focului utilizându-se lichide inflamabile.
(3)Verificarea, repararea, izolarea termic  i cur area periodic  a co urilor deă ş ăţ ă ş  
evacuare a fumului sunt obligatorii.
Art. 86
(1)Pe timpul transportului, depozit rii i manipul rii produselor sau substan eloră ş ă ţ  
combustibile  se ine seama de propriet ile fizico-chimice ale  acestora,  astfelţ ăţ  
încât la contactul dintre ele s  nu se produc  ori s  nu se propage incendiul.ă ă ă
(2)Produsele  i  substan ele combustibile  se transport , se manipuleaz  i  seş ţ ă ă ş  
depoziteaz  în ambalaje adecvate, realizate i inscrip ionate corespunz tor, înă ş ţ ă  
vederea identific rii riscurilor de incendiu i stabilirii procedeelor i substan eloră ş ş ţ  
de stingere ori de neutralizare adecvate.
(3)Dispunerea  materialelor  periculoase  în  depozit  se  face  potrivit  planului  de 
depozitare.
(4)La  elaborarea  planurilor  de  interven ie se  ine seama  de  compatibilitateaţ ţ  



produselor sau substan elor combustibile cu substan ele de stingere.ţ ţ
Art. 87
(1)De eurile  i  reziduurile,  scurgerile  i  depunerile  de  praf  sau  de  pulberiş ş ş  
combustibile se îndep rteaz  ritmic prin metode i mijloace adecvate, obligatoriuă ă ş  
la terminarea fiec rui schimb de lucru, i se depun în locuri  special  destinateă ş  
depozit rii sau distrugerii lor.ă
(2)De eurile i reziduurile de lichide combustibile sau cele din materiale solide,ş ş  
cum  sunt  cârpe,  câl i,  bumbac,  rumegu ,  care  con in astfel  de  produse,  seţ ş ţ  
colecteaz  în cutii  sau în vase metalice ori  cu c ptu eal  metalic  interioar ,ă ă ş ă ă ă  
prev zute cu capac, amplasate în locuri f r  risc de incendiu i marcate.ă ă ă ş
(3)De eurile,  reziduurile  i  ambalajele  combustibile,  care  se  reutilizeaz ,  seş ş ă  
depoziteaz ,  cu  asigurarea  distan elor  de  siguran  fa  de  cl diri,  instala ii,ă ţ ţă ţă ă ţ  
culturi agricole, suprafe e împ durite i alte materiale combustibile, în func ie deţ ă ş ţ  
natura i de propriet ile fizico-chimice ale acestora.ş ăţ
(4)De eurile, reziduurile i ambalajele combustibile, care nu se reutilizeaz , seş ş ă  
distrug conform reglement rilor specifice.ă
Art. 88
(1)Materialele i substan ele care prezint  pericol de autoaprindere se p streazş ţ ă ă ă 
în condi ii adecvate naturii  lor, bine ventilate i luându-se m suri de control iţ ş ă ş  
preîntâmpinare a fenomenului de autoînc lzire.ă
(2)Prevenirea  apari iei  fenomenului  de  autoaprindere  se  urm re te  i  laţ ă ş ş  
depozitarea furajelor i plantelor tehnice, conform reglement rilor specifice.ş ă
(3)Amplasarea depozitelor  de combustibili,  furaje  i  plante tehnice  se  face laş  
distan e de siguran , astfel încât eventualele incendii produse la acestea s  nuţ ţă ă  
pericliteze vecin t ile.ă ăţ
Art. 89
Toate  instala iile/conductele  prin  care  circul  substan e lichide  sau  gaze  seţ ă ţ  
marcheaz  prin  culori  specifice  de  identificare  a  naturii  substan ei,  respectivă ţ  
pericolului acesteia, prev zute de normele tehnice specifice.ă
Art. 90
(1)Tratarea sau protejarea materialelor i elementelor de construc ii combustibileş ţ  
i/sau a structurilor din alc tuirea construc iilor sau a instala iilor cu substan e deş ă ţ ţ ţ  

termoprotec ie  ori  ignifuge  se  efectueaz  potrivit  reglement rilor  tehniceţ ă ă  
specifice.
(2)Lucr rile  de  termoprotec ie  se  execut  numai  de  c tre  personal  atestat,ă ţ ă ă  
conform normelor tehnice specifice.
(3)Calitatea  lucr rilor  de  ignifugare  executate  se  certific  prin  rapoarte  deă ă  
încercare emise de laboratoare autorizate conform legii.
Art. 91
Elementele de limitare a propag rii focului, de izolare termic  i de etan are laă ă ş ş  
fum i  la  gaze fierbin i din  alc tuirea construc iilor i  a  instala iilor se  men inş ţ ă ţ ş ţ ţ  
permanent în bun  stare, pentru a- i îndeplini rolul stabilit.ă ş
Art. 92
(1)În  construc iile civile/publice  i  de  produc ie, cantit ile de  materiale  i  deţ ş ţ ăţ ş  
substan e combustibile  utilizate  nu trebuie s  conduc  la  dep irea densit iiţ ă ă ăş ăţ  
sarcinii termice stabilite prin reglement ri tehnice sau prin documenta iile tehniceă ţ  
de proiectare i execu ie.ş ţ



(2)În s lile aglomerate i de sport, pe stadioane sau pe alte arene sportive ori înă ş  
incinte amenajate pentru activit i cu public este interzis accesul publicului  cuăţ  
produse i substan e inflamabile sau cu alte mijloace care pot produce incendiiş ţ  
sau explozii.
(3)Depozitarea  i  utilizarea  în  spa ii  publice  a  mijloacelor,  produselor  iş ţ ş  
substan elor prev zute la alin. (2) este permis  numai în locurile amenajate înţ ă ă  
acest scop i cu respectarea m surilor de ap rare împotriva incendiilor.ş ă ă
Art. 93
(1)La cl diri administrative/birouri, activitatea se organizeaz  astfel încât s  nuă ă ă  
se creeze aglomer ri ale publicului, care s  îngreuneze sau chiar s  blochezeă ă ă  
evacuarea în caz de incendiu.
(2)Pe  timpul  exploat rii  înc perilor,  compartimentelor  i  spa iilor  aferenteă ă ş ţ  
cl dirilor  administrative  trebuie  luate  m suri  de  reducere  la  minim  posibil  aă ă  
riscului de incendiu prin limitarea la strictul necesar a cantit ilor de materialeăţ  
combustibile i a eventualelor surse cu poten ial de aprindere a acestora.ş ţ
Art. 94
(1)În s lile aglomerate ori amenaj rile temporare în care se desf oar  activit iă ă ăş ă ăţ  
cu  public  nu  se  admite  accesul  unui  num r  de  persoane  mai  mare  decâtă  
capacitatea stabilit  prin proiect.ă
(2)Amplasarea mobilierului în s lile aglomerate se realizeaz  astfel încât s  seă ă ă  
asigure culoare de trecere cu l imi care s  permit  deplasarea publicului c treăţ ă ă ă  
ie irile din sal .ş ă
(3)În  incintele  prev zute  la  alin.  (1),  scaunele  sau  b ncile  se  fixeaz  deă ă ă  
pardoseal  astfel  încât  s  nu  fie  r sturnate  în  caz  de  panic  i  s  asigureă ă ă ă ş ă  
evacuarea rapid  i f r  accidente a publicului.ă ş ă ă
(4)La  finalizarea  activit ii în  sala  aglomerat  sau  amenajarea  temporar  seăţ ă ă  
execut  un  control  de  verificare  pentru  depistarea  i  înl turarea  eventualeloră ş ă  
nereguli în domeniul prevenirii incendiilor pe timpul exploat rii.ă
(5)Se recomand  asigurarea unui  sistem de alarmare în caz de incendiu,  cuă  
mesaj preînregistrat.
Art. 95
(1)În  perioadele  caniculare  sau  secetoase,  consiliile  jude ene sau  locale  dinţ  
zonele  cu  risc  crescut  de  incendiu  i,  dup  caz,  administratorii  operatorilorş ă  
economici/ conduc torii  institu iilor din zonele men ionate trebuie s  elaborezeă ţ ţ ă  
programe speciale de m suri pentru prevenirea incendiilor specifice.ă
(2)M surile speciale pe timpul secetos cuprind:ă
a)identificarea i nominalizarea sectoarelor de activitate în care cre te riscul deş ş  
incendiu în condi iile caracteristice temperaturilor atmosferice ridicate i lipsei deţ ş  
precipita ii;ţ
b)interzicerea utiliz rii focului deschis în zonele afectate de usc ciune avansat ;ă ă ă
c)restric ionarea efectu rii,  în anumite intervale din  timpul  zilei,  a  unor  lucr riţ ă ă  
care creeaz  condi ii favorizante pentru producerea de incendii prin degaj ri deă ţ ă  
substan e volatile sau supraînc lziri excesive;ţ ă
d)asigurarea  protej rii  fa  de  efectul  direct  al  razelor  solare  a  recipientelor,ă ţă  
rezervoarelor i a altor tipuri de ambalaje care con in vapori inflamabili sau gazeş ţ  
lichefiate sub presiune, prin depozitare la umbr ;ă
e)intensificarea controalelor în zonele cu culturi agricole i în locuri cu vegeta ieş ţ  



forestier , mai ales cele frecventate pentru agrement;ă
f)asigurarea i verificarea zilnic  a rezervelor de ap  pentru incendiu.ş ă ă
(3)M surile speciale stabilite sunt aduse la cuno tin  tuturor salaria ilor i, după ş ţă ţ ş ă 
caz, popula iei.ţ
Art. 96
Înainte de începerea sezonului rece se iau urm toarele m suri de prevenire:ă ă
a)controlul  instala iilor  i  al  sistemelor  de  înc lzire  existente  la  operatoriiţ ş ă  
economici, institu iile publice, locuin ele i gospod riile popula iei, cum sunt surseţ ţ ş ă ţ  
de c ldur , conducte, corpuri i elemente de înc lzire, sobe, co uri i canale deă ă ş ă ş ş  
fum,  i  înl turarea  defec iunilor  constatate,  asigurându-se  func ionarea  laş ă ţ ţ  
parametrii norma i;ţ
b)protejarea contra înghe ului a componentelor instala iilor de stingere cu ap ;ţ ţ ă
c)asigurarea uneltelor  i  accesoriilor  pentru desz pezirea c ilor de acces,  deş ă ă  
evacuare i de interven ie.ş ţ
SEC IUNEA 2:Ţ  M suri  generale  de  prevenire  a  incendiilor  la  executareaă  
lucr rilor cu foc deschisă
Art. 97
(1)Utilizarea focului deschis în locuri cu pericol de incendiu  i pe timp de vântş  
este  interzis ;  locurile  cu  pericol  de  incendiu,  în  care  se  aplic  această ă ă 
interdic ie, se stabilesc i se marcheaz  de persoanele în drept.ţ ş ă
(2)Prepararea  hranei  prin  utilizarea  focului  deschis  în  incintele  unit ilor,  înăţ  
zonele de agrement i în gospod riile popula iei se face numai în locuri specialş ă ţ  
amenajate,  în  condi ii i  la distan e care s  nu permit  propagarea focului  laţ ş ţ ă ă  
construc ii, depozite, culturi agricole, p duri, planta ii sau la alte vecin t i.ţ ă ţ ă ăţ
(3)Arderea  resturilor  vegetale,  gunoaielor,  de eurilor  i  a  altor  materialeş ş  
combustibile  se face în  locuri  special  amenajate  ori  pe  terenuri  preg tite,  cuă  
luarea m surilor ce se impun pentru împiedicarea propag rii focului la vecin t i,ă ă ă ăţ  
asigurându-se supravegherea permanent  a arderii, precum i stingerea jaruluiă ş  
dup  terminarea activit ii.ă ăţ
(4)Arderea miri tilor se face numai dup  luarea m surilor ce se impun pentruş ă ă  
împiedicarea  propag rii  focului  la  vecin t i,  asigurându-se  supraveghereaă ă ăţ  
permanent  a arderii.ă
(5)Utilizarea focului deschis nu se admite la distan e mai mici de 40 m fa  deţ ţă  
locurile cu pericol de explozie: gaze i lichide combustibile,  vapori  inflamabili,ş  
explozivi etc., respectiv 10 m fa  de materiale sau substan e combustibile: lemn,ţă ţ  
hârtie, textile, carton asfaltat, bitum, ulei etc., f r  a fi supravegheat i asigurată ă ş  
prin m suri corespunz toare.ă ă
(6)Luarea m surilor  pentru prevenirea jocului  copiilor  cu focul  în  condi ii i înă ţ ş  
locuri în care se pot produce incendii constituie o obliga ie a persoanelor careţ  
r spund, potrivit legii, de cre terea, educarea i îngrijirea copiilor.ă ş ş
Art. 98
(1)Reglementarea de c tre administratorul  operatorului  economic/conduc torulă ă  
institu iei sau, dup  caz, de consiliul local a modului de executare a lucr rilor cuţ ă ă  
foc deschis presupune:
a)stabilirea locurilor unde, periodic sau permanent, se pot efectua lucr ri cu focă  
deschis, cum sunt topirea bitumului, arderea de eurilor combustibile, cur rileş ăţă  
prin ardere, precum i a persoanelor care le supravegheaz ;ş ă



b)stabilirea  i marcarea locurilor  cu pericol  de incendiu în care este interzisş ă 
utilizarea focului deschis;
c)nominalizarea persoanelor care au dreptul s  emit  permis de lucru cu foc;ă ă
d)descrierea procedurii de emitere, semnare, aducere la cuno tin  i p strare aş ţă ş ă  
permisului de lucru cu foc;
e)aprobarea unor instruc iuni specifice de prevenire a incendiilor pentru astfel deţ  
lucr ri.ă
(2)Distrugerea  prin  ardere  a  unor  de euri  sau  reziduuri  combustibile  seş  
efectueaz  cu respectarea legisla iei specifice privind protec ia mediului.ă ţ ţ
Art. 99
(1)Efectuarea lucr rilor de sudare, t iere, lipire sau a altor asemenea opera iuniă ă ţ  
care  prezint  pericol  de  incendiu,  în  construc ii  civile  (publice),  pe  timpulă ţ  
programului cu publicul, în instala ii tehnologice cu risc de incendiu sau explozie,ţ  
în depozite ori în alte spa ii cu pericol de aprindere a materialelor, produselor sauţ  
substan elor combustibile este interzis .ţ ă
(2)Lucr rile prev zute la  alin.  (1)  se pot  executa  în  spa iile respective numaiă ă ţ  
dup  ce  s-au  luat  m suri  pentru:  evacuarea  persoanelor,  îndep rtarea  sauă ă ă  
protejarea  materialelor  combustibile,  golirea,  sp larea,  blindarea  traseelor  deă  
conducte ori  a utilajelor,  aerisirea sau ventilarea spa iilor, dotarea locurilor  deţ  
munc  cu mijloace de limitare i stingere a incendiilor.ă ş
(3)Lucr rile men ionate la alin. (1) i la art. 97 alin. (4) se execut  numai pe bazaă ţ ş ă  
permisului  de  lucru  cu  foc,  al  c rui  model  este  prezentat  în  anexa  nr.  4  laă  
prezentele norme generale.
(4)In toate cazurile prev zute la alin. (1)-(3) sunt obligatorii instruirea personaluluiă  
de  execu ie,  control  i  supraveghere  asupra  m surilor  de  ap rare  împotrivaţ ş ă ă  
incendiilor,  precum  i  informarea  serviciului  privat/voluntar  pentru  situa ii  deş ţ  
urgen .ţă
Art. 100
(1)Permisul de lucru cu foc, prev zut la art. 99 alin. (3), se întocme te în două ş ă 
exemplare,  dintre  care  unul  se  înmâneaz  efului  forma iei  de  lucru  sauă ş ţ  
persoanei  care  execut  opera iunile  cu  foc  deschis,  iar  cel lalt  r mâne  laă ţ ă ă  
emitent.
(2)Permisul de lucru cu foc este valabil o singur  zi.ă
(3)La terminarea lucrului, permisul de lucru cu foc se pred  de c tre executantă ă  
emitentului.
Art. 101

eful  sectorului  de activitate, atelier,  sec ie, depozit,  instala ie etc.  în care seŞ ţ ţ  
execut  opera iuni cu foc deschis are obliga ia s  asigure m suri pentru:ă ţ ţ ă ă
a)preg tirea locului;ă
b)instruirea personalului;
c)controlul dup  terminarea lucr rii.ă ă
Art. 102
(1)Executantul lucr rii are obliga ia de a utiliza pentru executarea lucr rilor cu focă ţ ă  
deschis numai echipamente i aparate în bun  stare de func ionare.ş ă ţ
(2)Toate echipamentele i aparatele pentru executarea lucr rilor cu foc deschisş ă  
se între in i se verific  în conformitate cu instruc iunile furnizorului.ţ ş ă ţ
Art. 103



În timpul execut rii lucr rii trebuie s  se asigure:ă ă ă
a)supravegherea permanent  a fl c rii, a r spândirii i a traiectoriilor scânteiloră ă ă ă ş  
sau particulelor de materiale incandescente i a intensit ii fluxului de c ldur ;ş ăţ ă ă
b)strângerea i depozitarea resturilor de electrozi în vase speciale cu nisip sauş  
cu ap ;ă
c)închiderea robinetelor buteliei de oxigen i a generatorului de acetilen , dacş ă ă 
durata întreruperii execut rii lucr rii dep e te 10 minute;ă ă ăş ş
d)interzicerea ag rii arz toarelor,  chiar stinse, de buteliile de oxigen sau deăţă ă  
generatoarele de acetilen ;ă
e)neefectuarea de deplas ri cu arz toarele aprinse în afara zonei de lucru sauă ă  
de urc ri pe sc ri, schele etc.;ă ă
f)evacuarea carbidului din generator, în cazul întreruperii lucrului pe o perioadă 
mai îndelungat .ă
Art. 104
Dup  terminarea  lucr rii,  eful  sectorului  de  activitate,  prev zut  la  art.  101,ă ă ş ă  
trebuie s  asigure urm toarele m suri:ă ă ă
a)verificarea locului în care s-a executat lucrarea, precum i a spa iilor adiacenteş ţ  
i a celor situate la cotele inferioare sau superioare, pentru a constata dac  nu s-ş ă

au creat focare de incendiu: zone incandescente, miros de ars sau degaj ri deă  
fum etc.;
b)descoperirea  tuturor  zonelor  protejate,  verificându-se  dac  starea  lor  esteă  
intact , i luarea de m suri în consecin ;ă ş ă ţă
c)verificarea, la anumite intervale, pe parcursul mai multor ore i în timpul nop ii,ş ţ  
a situa iei existente la locul în care s-a efectuat lucrarea i în imediata apropiereţ ş  
a acestuia;
d)depozitarea în condi ii de siguran  a echipamentelor folosite la lucrare;ţ ţă
e)reamplasarea pe pozi iile ini iale a elementelor i materialelor combustibile iaţ ţ ş  
cel pu in 6 ore de la terminarea lucr rii;ţ ă
f)colectarea  lamului  de  carbid  în  containere  destinate  acestui  scop  iş ş  
depozitarea acestora într-un loc special amenajat.
Art. 105
(1)Folosirea  fl c rii:  lumân ri,  f clii,  tor e  i  altele  asemenea  pe  timpulă ă ă ă ţ ş  
spectacolelor de teatru, oper , operet , a festivit ilor desf urate în restauranteă ă ăţ ăş  
sau pentru ambian  ori divertisment în restaurante, baruri, cluburi, discoteci etc.ţă  
este interzis .ă
(2)Pentru durate scurte, stabilite precis, se admite folosirea fl c rii în situa iileă ă ţ  
men ionate la alin. (1), cu condi ia asigur rii condi iilor de împiedicare a ini ierii iţ ţ ă ţ ţ ş  
propag rii incendiului, dup  cum urmeaz :ă ă ă
a)evitarea  amplas rii  în  apropierea  sau  contactul  cu  materiale  combustibile:ă  
decoruri, costume, haine, perdele etc.;
b)folosirea unor suporturi incombustibile;
c)prevenirea producerii unor incendii prin r sturnare, manevrare gre it  etc.;ă ş ă
d)stingerea obligatorie a fl c rilor la terminarea evenimentului;ă ă
e)nominalizarea personalului propriu ce asigur  supravegherea i interven ia înă ş ţ  
caz de incendiu;
f)asigurarea mijloacelor tehnice adecvate de ap rare împotriva incendiilor;ă
g)anun area,  dup  caz,  a  serviciului  profesionist,  voluntar  sau  privat,  pentruţ ă  



situa ii de urgen , a cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu atribu iiţ ţă ţ  
în domeniul ap r rii împotriva incendiilor.ă ă
(3)Pentru spectacolele de tipul men ionat la alin. (1), care au loc pe timpul uneiţ  
stagiuni,  se  transmite  la  inspectoratul  pentru  situa ii  de  urgen  jude ean/alţ ţă ţ  
municipiului Bucure ti, la începutul stagiunii, programul spectacolelor respective.ş
Art. 106
(1)Reglementarea fumatului  din  punct  de  vedere  al  prevenirii  incendiilor  este 
obligatorie în cadrul fiec rui operator economic sau al fiec rei institu ii publice iă ă ţ ş  
se face prin dispozi ie scris , dat  de persoana cu atribu ii de conducere.ţ ă ă ţ
(2)Pentru situa iile în care o construc ie sau o amenajare este folosit  de maiţ ţ ă  
mul i  utilizatori,  reglementarea  fumatului  se  face  prin  dispozi ie  emis  deţ ţ ă  
proprietarul  construc iei sau al  amenaj rii  respective,  însu it  de utilizatorii  înţ ă ş ă  
cauz .ă
(3)În dispozi ia pentru reglementarea fumatului se men ioneaz :ţ ţ ă
a)locurile  cu  pericol  de  incendiu  sau  de  explozie,  pe  lâng  spa iile  publiceă ţ  
închise, conform legii, în care este interzis fumatul sau, dup  caz, accesul cuă  
ig ri, chibrituri sau brichete; se prev d obligatoriu locurile cu schele, cofraje iţ ă ă ş  

e afodaje, realizate din materiale combustibile, precum i lanurile de cereale înş ş  
faza de coacere i zonele împ durite;ş ă
b)locurile amenajate pentru fumat;
c)persoanele  desemnate  s  r spund  de  supravegherea  respect riiă ă ă ă  
reglement rii, pe locuri i sectoare de activitate;ă ş
d)alte date i informa ii necesare s  fie precizate pentru a diminua pericolul deş ţ ă  
incendiu.
(4)Locurile în care este interzis fumatul se marcheaz  conform legii.ă
(5)Locurile în care este permis fumatul se marcheaz  cu indicatorul "loc pentruă  
fumat".
(6)Locurile  pentru  fumat  stabilite  în  exteriorul  cl dirilor  sunt  amplasate  la  oă  
distan  mai mare de 40 m fa  de locurile în care exist  pericol de explozie:ţă ţă ă  
gaze i lichide combustibile, explozivi, vapori inflamabili etc., 10 m fa  de locurileş ţă  
în care exist  materiale solide combustibile: lemn, textile, hârtie, carton asfaltat,ă  
bitum,  i  50  m  fa  de  culturile  de  cereale  p ioase  în  perioada  coacerii  iş ţă ă ş  
recolt rii sau de zonele împ durite.ă ă
(7)Locurile stabilite pentru fumat se prev d cu:ă
a)scrumiere sau vase cu ap , nisip sau p mânt;ă ă
b)instruc iuni afi ate, cuprinzând m suri de prevenire a incendiilor i reguli  deţ ş ă ş  
comportare în caz de incendiu;
c)mijloace tehnice de ap rare împotriva incendiilor.ă
(8)Scrumierele  din  interiorul  cl dirilor  se  amplaseaz  astfel  încât  s  nu  fieă ă ă  
posibil  aprinderea materialelor combustibile din apropiere,  cum ar fi  draperii,ă  
perdele, jaluzele.
(9)Depunerea în scrumiere a altor de euri de materiale combustibile, cum suntş  
hârtia, cartonul, textilele, este interzis .ă
(10)Golirea scrumierelor în co urile de hârtie sau în alte locuri  în care existş ă 
materiale combustibile este interzis .ă
(11)Aruncarea  la  întâmplare  a  resturilor  de  ig ri  sau  chibrituri  aprinse  esteţ ă  
interzis .ă



SEC IUNEA 3:Ţ  M suri generale  de prevenire  a incendiilor  la  exploatareaă  
c ilor de evacuareă
Art. 107
Pentru asigurarea condi iilor de evacuare i salvare a utilizatorilor în siguran  înţ ş ţă  
caz de incendiu se adopt  urm toarele m suri:ă ă ă
a)între inerea în bun  stare de func ionare a sistemelor de decomprimare sau deţ ă ţ  
etan are la fum i gaze fierbin i, precum i a elementelor de limitare a propag riiş ş ţ ş ă  
focului ori de izolare termic  din compunerea construc iilor i instala iilor;ă ţ ş ţ
b)p strarea c ilor de evacuare libere i în stare de utilizare la parametrii la careă ă ş  
au fost proiectate i realizate;ş
c)func ionarea iluminatului de siguran  i a celei de-a doua surse de energieţ ţă ş  
electric , conform reglement rilor tehnice;ă ă
d)func ionarea sistemelor de alarmare i semnalizare a incendiilor la parametriiţ ş  
de performan  pentru care au fost proiectate;ţă
e)organizarea  i desf urarea, periodic,  de exerci ii i  aplica ii cu salaria ii, înş ăş ţ ş ţ ţ  
condi iile legii.ţ
Art. 108
(1)C ile de evacuare, inclusiv cele care duc pe terase, în refugii sau în alte locuriă  
special amenajate pentru evacuare, se marcheaz  cu indicatoare standardizate,ă  
conform reglement rilor tehnice specifice, astfel  încât traseele acestora s  fieă ă  
recunoscute  cu  u urin ,  atât  ziua  cât  i  noaptea,  de  persoanele  care  leş ţă ş  
utilizeaz  în caz de incendiu.ă
(2)Se  monteaz  indicatoare  corespunz toare  la  rampele  sc rilor  care  duc  laă ă ă  
demisol sau subsol ori  la u ile de acces c tre alte spa ii i înc peri din careş ă ţ ş ă  
evacuarea nu poate fi continuat .ă
Art. 109
(1)Dispozitivele  care  asigur  închiderea  automat  în  caz  de  incendiu  aă ă  
elementelor de protec ie a golurilor,  cele de ac ionare a trapelor i clapetelor,ţ ţ ş  
precum i cele care men in în pozi ie închis  u ile înc perilor tampon se men inş ţ ţ ă ş ă ţ  
în permanen  în stare de func ionare.ţă ţ
(2)Se interzice blocarea în pozi ie deschis  a u ilor caselor sc rilor, a celor de peţ ă ş ă  
coridoare, a celor cu dispozitive de închidere automat  sau a altor u i care, înă ş  
caz  de  incendiu,  au  rolul  de  a  opri  p trunderea  fumului,  gazelor  fierbin i iă ţ ş  
propagarea incendiilor pe vertical  sau orizontal .ă ă
(3)Dispozitivele  de la  alin.  (2),  care asigur  închiderea automat  a  u ilor,  seă ă ş  
verific  periodic i se men in în stare de func ionare.ă ş ţ ţ
(4)Sistemul de închidere a u ilor de pe traseele de evacuare trebuie s  permitş ă ă 
deschiderea u oar  a acestora în caz de incendiu.ş ă
Art. 110
(1)Este  interzis  blocarea  c ilor  de  acces,  de  evacuare  i  de  interven ie cuă ă ş ţ  
materiale care reduc l imea sau în l imea liber  de circula ie stabilit  ori careăţ ă ţ ă ţ ă  
prezint  pericol de incendiu sau explozie, precum i efectuarea unor modific ri laă ş ă  
acestea, prin care se înr ut e te situa ia ini ial .ă ăţ ş ţ ţ ă
(2)În casele sc rilor, pe coridoare sau pe alte c i de evacuare ale cl dirilor seă ă ă  
interzic  amenajarea  de  boxe  ori  locuri  de  lucru,  depozitarea  de  materiale,  
mobilier  sau  obiecte,  amplasarea  de  ma ini  de  fotocopiat,  dozatoare  pentruş  
sucuri/cafea etc.,  care ar putea împiedica evacuarea persoanelor i  bunurilor,ş  



precum i accesul personalului de interven ie.ş ţ
Art. 111
(1)Accesul  mijloacelor  i  personalului  pentru  interven iile operative  în  caz  deş ţ  
incendiu, în vederea salv rii i acord rii ajutorului persoanelor aflate în pericol,ă ş ă  
stingerii  incendiilor  i  limit rii  efectelor  acestora,  trebuie  s  fie  asigurat  înş ă ă  
permanen  la toate:ţă
a)construc iile i înc perile acestora;ţ ş ă
b)instala iile tehnologice i anexe;ţ ş
c)depozitele închise i deschise de materii prime, semifabricate, produse finite iş ş  
auxiliare;
d)mijloacele tehnice de ap rare împotriva incendiilor, precum i la punctele deă ş  
comand  ale  acestora,  cum  sunt:  centrale  i  butoane  de  semnalizare  aă ş  
incendiilor, sta ii de pompare a apei, hidran i de incendiu, sting toare, panouri deţ ţ ă  
incendiu,  bazine,  rezervoare  i  castele  de  ap ,  rampe  ale  surselor  de  apş ă ă 
naturale;
e)dispozitivele  de  ac ionare  a  unor  mijloace  cu  rol  de  protec ie  în  caz  deţ ţ  
incendiu:  cortine  de  siguran , sisteme  de  evacuare  a  fumului  i  a  gazelorţă ş  
fierbin i, clapete de pe tubulatura de ventilare i altele asemenea;ţ ş
f)tablourile de distribu ie i întrerup toarele generale ale instala iilor electrice deţ ş ă ţ  
iluminat, de for  i de siguran , precum i la sursele de alimentare de rezervţă ş ţă ş ă 
care sunt destinate aliment rii receptoarelor electrice cu rol în caz de incendiu;ă
g)vanele instala iilor tehnologice sau auxiliare care trebuie manevrate în caz deţ  
incendiu i punctele de comand  ale acestora: gaze i lichide combustibile, benziş ă ş  
transportoare i altele asemenea;ş
h)alte  mijloace utilizate pentru interven ie în caz de incendiu:  vehicule pentruţ  
tractare sau transport, cisterne ori autocisterne pentru ap  i altele asemenea.ă ş
(2)Persoanele  fizice  sau  juridice  care  de in  sau  administreaz  construc iile,ţ ă ţ  
instala iile,  sistemele,  dispozitivele  sau  mijloacele  respective  sunt  obligate  sţ ă 
marcheze  prin  indicatoare,  potrivit  reglement rilor  tehnice  specifice,  prezen aă ţ  
mijloacelor de la alin. (1) i s  afi eze regulile specifice care trebuie respectate.ş ă ş
Art. 112
(1)Intr rile în incintele unit ilor i circula iile carosabile din interiorul  acestora,ă ăţ ş ţ  
prin care se asigur  accesul la cl diri i instala ii, la racordurile de alimentare cuă ă ş ţ  
ap , cum sunt re ele, bazine, râuri,  lacuri,  travers rile de cale ferat  i alteleă ţ ă ă ş  
asemenea, se men in, indiferent de sezon, practicabile, curate i libere de oriceţ ş  
obstacole,  cum ar fi:  materiale,  utilaje,  ambalaje,  z pad  i altele  asemenea,ă ă ş  
care ar putea împiedica interven ia operativ  pentru stingerea incendiilor.ţ ă
(2)În  cazul  în  care  acest  lucru  nu este  posibil,  se  asigur  i  se  marcheaz ,ă ş ă  
potrivit reglement rilor tehnice specifice, c i de acces i circula ii ocolitoare.ă ă ş ţ
Art. 113
C ile  de  acces  i  de  evacuare  din  cl diri,  limitele  zonelor  periculoase  deă ş ă  
incendiu, explozie, electrocutare, radia ii, locurile în care sunt amplasate utilajeleţ  
i instala iile pentru stingerea incendiilor  i orice alte instala ii care, în caz deş ţ ş ţ  

incendiu,  presupun  manevre  obligatorii  se  marcheaz  vizibil,  potrivită  
reglement rilor tehnice specifice.ă
Art. 114
Platformele de acces i de amplasare a autospecialelor de interven ie i salvareş ţ ş  



de la în l imi, prev zute în imediata vecin tate a construc iilor, se marchează ţ ă ă ţ ă 
corespunz tor i se men in libere.ă ş ţ
Art. 115
Ascensoarele de pompieri se men in permanent în bun  stare de func ionare,ţ ă ţ  
pentru  a  putea  fi  utilizate  operativ  în  caz  de  necesitate,  i  se  marcheazş ă 
corespunz tor.ă
SEC IUNEA  4:Ţ  M suri  generale  de  prevenire  a  incendiilor  în  locuin eleă ţ  
unifamiliale/multifamiliale/gospod riile popula ieiă ţ
Art. 116
În locuin ele unifamiliale/multifamiliale/ gospod riile popula iei se interzic:ţ ă ţ
a)utilizarea  aparatelor  electrice,  cablurilor  electrice,  prizelor,  întrerup toarelor,ă  
dispozitivelor de protec ie cu defec iuni sau cu improviza ii;ţ ţ ţ
b)suprasolicitarea re elei electrice prin folosirea simultan  a mai multor receptori;ţ ă
c)nesupravegherea aparatelor electrice sub tensiune, cum sunt: fier de c lcat,ă  
re ou, radiator i altele asemenea;ş ş
d)folosirea  siguran elor  fuzibile  supradimensionate  prin  înlocuirea  cu  li  aţ ţă  
fuzibilului calibrat;
e)folosirea chibriturilor,  lumân rilor, l mpilor  de iluminat  cu petrol,  în spa ii cuă ă ţ  
pericol  de incendiu,  cum sunt:  depozite  de furaje,  grajduri,  magazii,  poduri  iş  
altele asemenea;
f)folosirea chibriturilor, lumân rilor, l mpilor de iluminat cu petrol atât în spa ii cuă ă ţ  
pericol  de  explozie,  respectiv  în  înc peri  în  care  sunt  depozitate  produseă  
petroliere, cât i în lanuri de cereale, paji ti, în p duri i în apropierea acestora;ş ş ă ş
g)a ezarea  sau  p strarea  buteliilor  de  gaze  în  apropierea  oric ror  surse  deş ă ă  
c ldur  ori sub ac iunea direct  a razelor solare;ă ă ţ ă
h)folosirea buteliilor de gaze lichefiate f r  regulatori  de presiune, cu garnituriă ă  
deteriorate ori cu furtunuri de cauciuc fisurate sau l rgite la capete;ă
i)folosirea fl c rii pentru verificarea etan eit ii buteliei, garniturilor, regulatoriloră ă ş ăţ  
de presiune sau a furtunului/  conductei  de gaz;  verificarea se face numai cu 
emulsie de ap  cu s pun;ă ă
j)înc lzirea  cu  flac r  a  buteliilor  ori  folosirea  acestora  în  pozi ie  culcat ,ă ă ă ţ ă  
r sturnat  sau înclinat ;ă ă ă
k)transvazarea gazului din butelie în orice alte recipiente sau folosirea de butelii 
improvizate;
l)p strarea surselor de foc, cum sunt chibrituri, brichete, lumân ri, l mpi cu gază ă ă  
i altele asemenea, în locuri în care au acces copiii;ş

m)nesupravegherea copiilor, precum i blocarea lor în cas  cu lumân ri aprinse,ş ă ă  
sobe, plite i/sau aparate electrice aflate în func iune.ş ţ
n)depozitarea  de  materiale  combustibile  sau  inflamabile,  cum  sunt  butelii, 
bidoane cu produse petroliere i altele asemenea, în podurile cl dirilor;ş ă
o)folosirea  afum toarelor  improvizate  ori  amplasarea  acestora  în  magazii,ă  
poduri, remize, sub oproane sau lâng  materiale combustibile; afum torile seş ă ă  
confec ioneaz  din  zid rii  de  c r mid  i  materiale  incombustibile  i  seţ ă ă ă ă ă ş ş  
amplaseaz  independent de celelalte construc ii din gospod rie.ă ţ ă
Art. 117
În locuin e de tip unifamilial sau în apartamentele blocurilor de locuit, carburan iiţ ţ  
sau alte lichide inflamabile  pentru uz casnic se p streaz  numai în ambalajeă ă  



metalice special destinate, închise ermetic, în locuri protejate i f r  a se dep iş ă ă ăş  
25 l.
Art. 118
M surile de prevenire a incendiilor privind instala iile electrice, de înc lzire, deă ţ ă  
gaze/GPL, fumatul, depozitarea, utilizarea focului deschis, colectarea de eurilor,ş  
precum i cele împotriva desc rc rilor electrice atmosferice/electricit ii staticeş ă ă ăţ  
se aplic  i în locuin ele unifamiliale/multifamiliale/gospod riile popula iei.ă ş ţ ă ţ
Art. 119
Pentru asigurarea interven iei în caz de incendiu se recomand  amplasarea înţ ă  
buc t rii a unui sting tor sau a unei p turi de incendiu.ă ă ă ă
SEC IUNEA 5:Ţ  M suri generale de prevenire a incendiilor în spa ii destinateă ţ  
persoanelor cu dizabilit i/solicitan ilor de azilăţ ţ
Art. 120
(1)În spa iile destinate persoanelor cu dizabilit i se interzice:ţ ăţ
a)fumatul;
b)utilizarea lumân rilor, chibriturilor, l mpilor cu gaz sau a altor surse cu flac r ;ă ă ă ă
c)utilizarea pentru înc lzire a re ourilor i radiatoarelor electrice.ă ş ş
(2)Nu este permis accesul persoanelor cu dizabilit i în zonele de lucru cu foc.ăţ
Art. 121
Pentru evacuarea în condi ii eficiente i sigure se asigur :ţ ş ă
a)un sistem de alarmare în caz de incendiu, adecvat utilizatorilor;
b)un  telefon  cu  leg tur  direct  la  serviciul  public  voluntar  sau  privat  pentruă ă ă  
situa ii  de  urgen /serviciul  profesionist  pentru  situa ii  de  urgen  cel  maiţ ţă ţ ţă  
apropiat;
c)marcarea u ilor camerelor cu culori, dup  cum urmeaz :ş ă ă
1.ro u - persoane care nu se pot evacua singure;ş
2.galben - persoane care necesit  sprijin la evacuare;ă
3.verde - persoane care se evacueaz  singure;ă
d)marcarea direc iei de evacuare pentru  spa iile în  care  se afl  persoane cuţ ţ ă  
deficien e de vedere prin  pictograma corespunz toare în  relief,  amplasat  peţ ă ă  
perete la o distan  de circa 120 cm fa  de sol;ţă ţă
e)organizarea de exerci ii speciale de evacuare pentru persoanele cu deficien eţ ţ  
psihice.
Art. 122
În  centrele  de  cazare  i  primire  a  solicitan ilor  de  azil,  aflate  în  subordineaş ţ  
Oficiului  Na ional  pentru  Refugia i,  se  asigur  afi area  de  instruc iuni  deţ ţ ă ş ţ  
prevenire a incendiilor i de comportament în caz de incendiu într-o limb  deş ă  
circula ie interna ional  i se verific  în elegerea lor corect  de c tre ace tia.ţ ţ ă ş ă ţ ă ă ş
CAPITOLUL  V: Echiparea  i  dotarea  cu  mijloace  tehnice  de  ap rareş ă  
împotriva incendiilor
Art. 123
(1)Echiparea i dotarea construc iilor, instala iilor i a amenaj rilor cu instala ii deş ţ ţ ş ă ţ  
protec ie împotriva incendiilor i cu alte mijloace tehnice de ap rare împotrivaţ ş ă  
incendiilor,  stabilirea  categoriilor,  tipurilor  i  parametrilor  specifici,  precum  iş ş  
dimensionarea  i  amplasarea  acestora  se  asigur  conform  reglement rilorş ă ă  
tehnice i normelor specifice de ap rare împotriva incendiilor.ş ă
(2)Mijloacele tehnice de ap rare împotriva incendiilor trebuie s  îndeplineasc  iă ă ă ş  



s  asigure  criteriile  i  nivelurile  de  performan  prev zute  de  reglement rileă ş ţă ă ă  
tehnice aplicabile i de specifica iile tehnice de referin .ş ţ ţă
Art. 124
Categoriile principale de mijloace tehnice de ap rare împotriva incendiilor suntă  
prezentate în anexa nr. 5, potrivit  rolului pe care îl  au în asigurarea protec ieiţ  
construc iilor, instala iilor tehnologice, amenaj rilor i a utilizatorilor la ac iuneaţ ţ ă ş ţ  
incendiului.
Art. 125
Dotarea operatorilor economici  i a institu iilor cu mijloace tehnice de ap rareş ţ ă  
împotriva incendiilor  se face pe baza normelor specifice de ap rare împotrivaă  
incendiilor i reglement rilor tehnice.ş ă
Art. 126
Pentru  tipurile  de  construc ii,  instala ii  tehnologice  i  amenaj ri  care  nu  seţ ţ ş ă  
încadreaz  în  prevederile reglement rilor  tehnice i ale normelor specifice seă ă ş  
recomand  verificarea necesit ii i oportunit ii echip rii i dot rii acestora cuă ăţ ş ăţ ă ş ă  
anumite tipuri de mijloace tehnice de ap rare împotriva incendiilor, prin utilizareaă  
unor  metode  de  analiz  sau  prin  elaborarea  unui  scenariu  de  securitate  laă  
incendiu.
Art. 127
Proiectan ii i beneficiarii au obliga ia de a include în documenta ie, respectiv deţ ş ţ ţ  
a utiliza numai mijloace tehnice de ap rare împotriva incendiilor cu marcaj CE,ă  
certificate sau agrementate, conform legii.
Art. 128
(1)Produc torii,  furnizorii,  proiectan ii  i  executan ii  de  mijloace  tehnice  deă ţ ş ţ  
ap rare  împotriva  incendiilor  trebuie  s  pun  la  dispozi ia  beneficiaruluiă ă ă ţ  
urm toarele:ă
a)documentele necesare conform legii pentru introducerea pe pia , dup  caz, aţă ă  
certificatului EC i a declara iei de conformitate, a certificatului de conformitate alş ţ  
produsului, a agrementului tehnic;
b)documenta ia tehnic  aferent , conform standardului de referin ;ţ ă ă ţă
c)schema  sinoptic  a  sistemului/instala iei,  schemele  bloc  i  de  racordare  iă ţ ş ş  
softul necesar;
d)instruc iuni de utilizare i pentru controlul st rii de func ionare;ţ ş ă ţ
e)m suri care se adopt  în caz de nefunc ionare.ă ă ţ
(2)Documentele de la alin. (1) lit.  a)  i b) se pun la dispozi ie de produc tori,ş ţ ă  
furnizori i utilizatori, la cerere, organului de control pentru supravegherea pie ei.ş ţ
Art. 129
Montarea, exploatarea  i mentenan a mijloacelor tehnice de ap rare împotrivaş ţ ă  
incendiilor  se  fac  în  conformitate  cu  reglement rile  tehnice  specifice,  cuă  
instruc iunile de montaj, utilizare, verificare i între inere ale produc torilor i cuţ ş ţ ă ş  
standardele  europene  de  referin ,  astfel  încât  s  li  se  asigure  permanentţă ă  
performan ele normate.ţ
Art. 130
La  stabilirea  tipurilor  de  instala ii de  protec ie împotriva  incendiilor  i  a  altorţ ţ ş  
mijloace  tehnice  de  ap rare  împotriva  incendiilor  cu  care  se  echipează ă 
construc iile, instala iile i amenaj rile se au în vedere urm toarele criterii:ţ ţ ş ă ă
a)condi iile i cerin ele tehnice precizate în reglement rile tehnice specifice;ţ ş ţ ă



b)posibilit ile de ac ionare în spa ii închise, în subsoluri, la în l ime sau în mediiăţ ţ ţ ă ţ  
cu nocivitate m rit ;ă ă
c)caracteristicile  i  performan ele  mijloacelor  tehnice  de  ap rare  împotrivaş ţ ă  
incendiilor;
d)compatibilitatea  substan elor  de  stingere  cu  clasele  de  incendiu  i  cu  alteţ ş  
substan e de stingere utilizate simultan sau succesiv;ţ
e)influen a  substan elor  de  stingere  asupra  utilizatorilor,  elementelor  deţ ţ  
construc ie ale cl dirii i mediului.ţ ă ş
Art. 131
(1)Tipul  i num rul de sting toare cu care se doteaz  construc iile se stabilescş ă ă ă ţ  
potrivit  reglement rilor  tehnice  ori  normelor  specifice  de  ap rare  împotrivaă ă  
incendiilor.
(2)Num rul orientativ  de sting toare pentru  dotarea categoriilor  de construc iiă ă ţ  
pentru care nu exist  prevederi în reglement rile tehnice specifice este prezentată ă  
în anexa nr. 6.
Art. 132
Mijloacele  tehnice  de  ap rare  împotriva  incendiilor,  cu  care  sunt  echipate  iă ş  
dotate  construc iile,  instala iile  i  amenaj rile,  se  amplaseaz  i/sau  seţ ţ ş ă ă ş  
depoziteaz ,  conform  documenta iilor  tehnice  de  execu ie  i  reglement riloră ţ ţ ş ă  
specifice,  în  locuri  ferite  de  intemperii,  agen i  corozivi,  efecte  negative  aleţ  
temperaturii etc. ori se protejeaz  corespunz tor mediilor în care se utilizeaz .ă ă ă
Art. 133
La amplasarea mijloacelor tehnice de ap rare împotriva incendiilor,  care suntă  
utilizate de personalul de pe locurile de munc  i/sau de for ele de interven ie, înă ş ţ ţ  
caz de incendiu, se au în vedere i urm toarele cerin e:ş ă ţ
a)locurile de amplasare s  fie vizibile, u or accesibile i la distan e optime fa  deă ş ş ţ ţă  
focarele cele mai probabile;
b)în l imea de montare s  fie accesibil ;ă ţ ă ă
c)s  fie bine fixate i s  nu împiedice evacuarea persoanelor în caz de incendiu.ă ş ă
Art. 134
(1)Mijloacele  tehnice  de  ap rare  împotriva  incendiilor  se  marcheaz  înă ă  
conformitate cu prevederile reglement rilor tehnice i ale standardelor specifice.ă ş
(2)Pe timpul exploat rii se asigur  vizibilitatea i lizibilitatea marcajelor.ă ă ş
Art. 135
Mijloacele tehnice de ap rare împotriva incendiilor, cu care se echipeaz  i seă ă ş  
doteaz  construc iile, instala iile tehnologice i amenaj rile, se între in permanentă ţ ţ ş ă ţ  
în stare de func ionare, cu asigurarea fiabilit ii i eficien ei necesare, conformţ ăţ ş ţ  
reglement rilor tehnice specifice.ă
Art. 136
Instala iile de detectare i semnalizare a incendiului, de evacuare a fumului i aţ ş ş  
gazelor  fierbin i  i  de  presurizare  pentru  controlul  fumului  trebuie  sţ ş ă 
îndeplineasc  criteriile de performan  privind men inerea func ion rii pe o durată ţă ţ ţ ă ă 
minim  normat , în cazul întreruperii sursei principale de alimentare cu energie.ă ă
Art. 137
Re elele interioare i exterioare de alimentare cu ap  a instala iilor de stingere aţ ş ă ţ  
incendiilor  i  rezervele  de  ap  de  incendiu  trebuie  s  asigure  alimentareaş ă ă  
corespunz toare a acestora, cu debitele i presiunile necesare i pe durata deă ş ş  



timp normat , potrivit prevederilor reglement rilor tehnice specifice.ă ă
Art. 138
Dotarea operatorilor economici, a institu iilor i localit ilor cu autospeciale i cuţ ş ăţ ş  
alte mijloace mobile de interven ie la incendii se face pe baza reglement rilor i aţ ă ş  
normelor  specifice  de  ap rare  împotriva  incendiilor,  respectându-se  criteriileă  
minime de  performan  privind  organizarea i  func ionarea serviciilor  publice,ţă ş ţ  
voluntare i private pentru situa ii de urgen .ş ţ ţă
Art. 139
(1)Proprietarii/utilizatorii  construc iilor,  instala iilor  tehnologice  i  amenaj rilorţ ţ ş ă  
trebuie s  execute periodic controlul st rii de func ionare a mijloacelor tehnice deă ă ţ  
ap rare  împotriva  incendiilor,  cu  care  acestea  sunt  echipate  i  dotate,  prină ş  
personal anume desemnat i instruit în acest scop.ş
(2)Scoaterea din func iune a mijloacelor tehnice de ap rare împotriva incendiilorţ ă  
f r  luarea  unor  m suri  alternative  de  ap rare  împotriva  incendiilor  oriă ă ă ă  
neasigurarea parametrilor necesari func ion rii acestora în condi ii de eficienţ ă ţ ţă 
este strict interzis .ă
(3)Controlul  st rii  de  func ionare  a  mijloacelor  tehnice  de  ap rare  împotrivaă ţ ă  
incendiilor se execut  conform prevederilor cuprinse în reglement rile tehnice,ă ă  
normele specifice de ap rare împotriva  incendiilor,  precum i în  instruc iunileă ş ţ  
tehnice elaborate de proiectan i i/sau de produc tori/furnizori.ţ ş ă
Art. 140
(1)Persoanele  fizice  i  juridice  care  efectueaz  proiectarea,  montarea,ş ă  
verificarea,  între inerea i  repararea  mijloacelor  tehnice  de  ap rare împotrivaţ ş ă  
incendiilor trebuie s  fie atestate în acest sens, în condi iile legii.ă ţ
(2)Periodicitatea lucr rilor prev zute la alin. (1) se stabile te conform normeloră ă ş  
specifice de ap rare împotriva incendiilor, reglement rilor tehnice de exploatareă ă  
i preciz rilor produc torilor/furnizorilor acestor mijloace tehnice.ş ă ă

(3)Pe perioadele  de  oprire  a  func ion rii  sistemelor,  instala iilor,  aparatelor  iţ ă ţ ş  
dispozitivelor de semnalizare, alarmare, avertizare, alertare, limitare i stingere aş  
incendiilor, pentru executarea lucr rilor de între inere i reparare ori în caz deă ţ ş  
opriri  accidentale,  proprietarii/  utilizatorii  trebuie  s  asigure  m suri  tehnice  iă ă ş  
organizatorice  alternative  pentru  evitarea  producerii  unor  eventuale  incendii, 
precum i de ac iune în caz de necesitate.ş ţ
(4)Substan ele  speciale  pentru  stingerea  incendiilor  se  supun  verific rilorţ ă  
periodice privind men inerea calit ilor în timp, conform reglement rilor specificeţ ăţ ă  
i preciz rilor produc torului/furnizorului.ş ă ă

Art. 141
(1)Exploatarea,  între inerea,  reviziile  i  repara iile  la  autospeciale,  utilaje  iţ ş ţ ş  
celelalte mijloace mobile de interven ie la incendii se execut  conform normelorţ ă  
tehnice emise de Inspectoratul General pentru Situa ii de Urgen .ţ ţă
(2)Repara iile  la  mijloacele  tehnice  precizate  la  alin.  (1)  se  planific  i  seţ ă ş  
realizeaz  la termene cât mai scurte, asigurându-se, în perioada scoaterii  dină  
interven ie a acestora, m suri alternative de ap rare împotriva incendiilor.ţ ă ă
Art. 142
(1)Proprietarul/utilizatorul  construc iilor,  instala iilor  tehnologice  i  amenaj rilorţ ţ ş ă  
trebuie  s  asigure  existen a  unui  registru  de  control  al  instala iilor  deă ţ ţ  
semnalizare,  alarmare,  alertare,  limitare  i  stingere  a  incendiilor,  în  care  seş  



consemneaz  toate datele relevante privind:ă
a)executarea  controalelor  st rii  de  func ionare,  a  opera iunilor  de  verificare,ă ţ ţ  
între inere i repara ii;ţ ş ţ
b)executarea de modific ri, extinderi, reabilit ri, moderniz ri etc.;ă ă ă
c)producerea unor deranjamente, alarme de incendiu, alarme false, întreruperi, 
declan ri intempestive etc., cu men ionarea cauzelor care le-au determinat.şă ţ
(2)Datele consemnate trebuie s  indice cu claritate ziua, luna, anul, ora i loculă ş  
producerii evenimentului.
(3)Modelul registrului de control este prezentat în anexa nr. 7 la prezentul ordin.
Art. 143
Pe toat  durata de folosire a mijloacelor tehnice de ap rare împotriva incendiilor,ă ă  
administratorii operatorilor economici/conduc torii institu iilor publice au obliga iaă ţ ţ  
s  demonstreze organelor de control respectarea prevederilor prezentelor normeă  
generale, conform legii.
CAPITOLUL  VI: Planificarea  i  executarea  exerci iilor  privind  modul  deş ţ  
ac iune în caz de incendiuţ
Art. 144
(1)Exerci iile privind modul de interven ie în caz de incendiu constituie formele deţ ţ  
baz  prin care se verific  stadiul i capacitatea de ac iune a personalului de laă ă ş ţ  
locul de munc .ă
(2)Exerci iile i aplica iile vizeaz  modul în care se execut :ţ ş ţ ă ă
a)alarmarea;
b)evacuarea;
c)stingerea incendiului.
Art. 145
Exerci iile de interven ie se efectueaz :ţ ţ ă
a)planificat, pe baz  de grafic, astfel încât la acestea s  participe e alonat to iă ă ş ţ  
salaria ii cu atribu ii de interven ie de la locurile de munc ;ţ ţ ţ ă
b)inopinat, de c tre administrator/conduc tor, autorit ile de control sau de al iă ă ăţ ţ  
factori de decizie;
c)planificat, pe baz  de grafic, cu personalul serviciului privat pentru situa ii deă ţ  
urgen .ţă
Art. 146
(1)Eviden a aplica iilor i exerci iilor efectuate se ine într-un registru special.ţ ţ ş ţ ţ
(2)Registrul  are  con inutul  conform  modelului  prezentat  în  anexa  nr.  8  laţ  
prezentul ordin.
Art. 147
Fiecare  exerci iu de  interven ie se  finalizeaz  printr-un  raport,  în  care se facţ ţ ă  
referiri cel pu in la:ţ
a)obiectivele i scopul exerci iului;ş ţ
b)men iuni privind cunoa terea i capacitatea de punere în aplicare a sarcinilorţ ş ş  
ce revin personalului de la locul de munc  în caz de incendiu;ă
c)îndeplinirea  anumitor  bareme  de  timp  stabilite  i  a  timpilor  operativi  deş  
interven ie;ţ
d)men iuni privind alarmarea (alertarea) personalului;ţ
e)aprecieri  privind  func ionarea  mijloacelor  tehnice  de  ap rare  împotrivaţ ă  
incendiilor;



f)desf urarea activit ii de salvare i evacuare a persoanelor i a materialelorăş ăţ ş ş  
periculoase;
g)propunerea de m suri privind îmbun t irea activit ii respective.ă ă ăţ ăţ
CAPITOLUL  VII: Controlul  respect rii  normelor  de  ap rare  împotrivaă ă  
incendiilor
Art. 148
Personalul autorit ilor publice, care, potrivit competen elor i prevederilor legale,ăţ ţ ş  
execut  controale în domeniul ap r rii împotriva incendiilor, este:ă ă ă
a)personalul desemnat din Inspectoratul General pentru Situa ii de Urgen  i dinţ ţă ş  
inspectoratele pentru situa ii de urgen  jude ene/al municipiului Bucure ti;ţ ţă ţ ş
b)cadrele tehnice sau personalul de specialitate cu atribu ii în domeniul ap r riiţ ă ă  
împotriva  incendiilor  din  structura  ministerelor  i  a  celorlalte  organe  deş  
specialitate ale administra iei publice centrale;ţ
c)cadrele tehnice sau personalul de specialitate cu atribu ii în domeniul ap r riiţ ă ă  
împotriva incendiilor din structura autorit ilor administra iei publice locale.ăţ ţ
Art. 149
(1)Controlul propriu al respect rii normelor, dispozi iilor i m surilor de ap rareă ţ ş ă ă  
împotriva incendiilor se efectueaz  de:ă
a)structurile  cu  atribu ii de  ap rare  împotriva  incendiilor,  constituite  în  cadrulţ ă  
operatorului  economic/institu iei/localit ii pe baza unui grafic anual, trimestrial,ţ ăţ  
lunar, zilnic;
b)personalul din componenta preventiv  a serviciilor publice, voluntare i private;ă ş
c) efii locurilor de munc  respective, zilnic sau pe schimb, dup  caz.ş ă ă
(2)Controlul  efectuat de structurile stabilite la alin (1) lit.  a) se finalizeaz  prină  
documente scrise, în care se consemneaz :ă
a)construc iile i instala iile care au fost cuprinse în control;ţ ş ţ
b)constat rile rezultate din teren;ă
c)propuneri de m suri i ac iuni de înl turare a deficien elor i de îmbun t ire aă ş ţ ă ţ ş ă ăţ  
activit ii.ăţ
(3)Trimestrial, structurile enumerate la alin. (1) lit. a) efectueaz  un control deă  
verificare  privind  respectarea  obliga iilor  contractuale  din  domeniul  ap r riiţ ă ă  
împotriva incendiilor i a normelor specifice de ap rare împotriva incendiilor iaş ă  
persoanele  fizice/juridice  care  desf oar  activit i în  perimetrul  operatoruluiăş ă ăţ  
economic/institu iei/ localit ii.ţ ăţ
(4)Constat rile, m surile i  deciziile  adoptate în  urma controalelor  se aduc laă ă ş  
cuno tin , prin documente scrise, tuturor persoanelor implicate.ş ţă
Art. 150
În baza concluziilor rezultate din controalele autorit ii de stat sau din controaleleăţ  
proprii, administratorul operatorului economic, conduc torul institu iei sau, după ţ ă 
caz, primarul este obligat s  ia m suri imediate de remediere a tuturor nereguliloră ă  
constatate în domeniul ap r rii împotriva incendiilor.ă ă
Art. 151
(1)Activitatea  de  ap rare  împotriva  incendiilor  desf urat  de  operatorulă ăş ă  
economic,  institu ie sau  organul  administra iei  publice  centrale  sau  locale  seţ ţ  
analizeaz , conform legii,  semestrial sau anual, precum i cu prilejul finaliz riiă ş ă  
controalelor i dup  producerea unor incendii.ş ă
(2)Analiza prev zut  la alin. (1) se desf oar  pe baz  de raport sau informareă ă ăş ă ă  



întocmit/întocmit  de structura care are atribu ii în domeniul ap r rii împotrivaă ţ ă ă  
incendiilor.
Art. 152
(1)Raportul de analiz  con ine urm toarele:ă ţ ă
a)implementarea noilor prevederi legale;
b)stadiul îndeplinirii m surilor stabilite;ă
c)deficien ele care se manifest  în domeniul ap r rii împotriva incendiilor;ţ ă ă ă
d)concluzii din activitatea de instruire i preg tire a personalului;ş ă
e)rela iile cu ter ii privind ap rarea împotriva incendiilor;ţ ţ ă
f)asigurarea  dot rii,  calitatea  i  func ionarea  mijloacelor  tehnice  de  ap rareă ş ţ ă  
împotriva incendiilor;
g)eficien a activit ilor desf urate de structurile cu atribu ii în domeniul ap r riiţ ăţ ăş ţ ă ă  
împotriva incendiilor;
h)propuneri de m suri pentru îmbun t irea activit ii.ă ă ăţ ăţ
(2)Aspectele discutate pe timpul analizei se consemneaz  într-un proces-verbal,ă  
iar deciziile care se iau se aprob  printr-o hot râre care se aduce la cuno tină ă ş ţă 
persoanelor interesate.
Art. 153
La  analiz  particip  în  mod  obligatoriu,  dup  caz,  pre edintele  consiliuluiă ă ă ş  
jude ean, primarul, administratorul operatorului economic, conduc torul institu ieiţ ă ţ  
publice,  precum i  efii  structurilor  cu  atribu ii în  domeniul  ap r rii  împotrivaş ş ţ ă ă  
incendiilor, efii sectoarelor de activitate la care sunt f cute men iuni în raport iş ă ţ ş  
proprietarii construc iilor, în situa ia utiliz rii unei cl diri sau incinte de c tre maiţ ţ ă ă ă  
mul i operatori economici.ţ
CAPITOLUL VIII: Dispozi ii finaleţ
Art. 154
Prezentele  norme  generale  se  completeaz  cu  dispozi ii  generale  pentruă ţ  
categorii  de construc ii i  de activit i, emise de Inspectoratul  General  pentruţ ş ăţ  
Situa ii de Urgen  i aprobate prin ordin al ministrului administra iei i internelor.ţ ţăş ţ ş
Art. 155
(1)Pe  baza  prezentelor  norme  generale,  ministerele  i  celelalte  organe  aleş  
administra iei publice centrale  emit  norme i  reglement ri  tehnice  de ap rareţ ş ă ă  
împotriva  incendiilor,  specifice  domeniilor  de  competen  ale  acestora,  iarţă  
organele  administra iei  publice  locale  instituie  reguli  i  m suri  specifice  înţ ş ă  
domeniul ap r rii împotriva incendiilor, potrivit competen elor i obliga iilor legale.ă ă ţ ş ţ
(2)Reglement rile  prev zute  la  alin.  (1)  sunt  obligatorii  pentru  domeniul  deă ă  
activitate specific, respectiv pentru unitatea administrativ-teritorial .ă
Art. 156
Înc lcarea  dispozi iilor  prezentelor  norme  generale  atrage  r spundereaă ţ ă  
disciplinar , contraven ional , material , civil  sau penal , dup  caz.ă ţ ă ă ă ă ă
Art. 157
Anexele nr. 1-8 fac parte integrant  din prezentele norme generale.ă
ANEXA Nr. 1: ORGANIZAREA AP R RII ÎMPOTRIVA INCENDIILORĂ Ă
Operatorul economic/institu iaţ

ORGANIZAREA APĂRĂRII ÎMPOTRIVA INCENDIILOR
Locul de muncă .......................................................................

I. - Prevenirea incendiilor



1. Materiale combustibile şi inflamabile (de exemplu, produse finite din lemn, lacuri, solvenţi etc.)
2. Surse de aprindere posibile (de natură electrică, termică, autoaprindere etc.)
3. Echipamente şi mijloace de lucru (de exemplu, motoare electrice, instalaţii de ventilaţie, scule şi dispozitive etc.)
4. Măsuri generale (de exemplu, interzicerea focului deschis, interzicerea fumatului, colectarea deşeurilor etc.)
5. Măsuri specifice (de exemplu, asigurarea funcţionării sistemului de menţinere constantă a temperaturii, de evacuare a gazelor, utilizarea doar a sculelor 
care nu produc scântei etc.)
II. - Organizarea primei intervenţii de stingere a incendiilor
1. Mijloace de alarmare/alertare (telefon/număr serviciu profesionist pentru situaţii de urgenţă ................................. dispecerat/şef tură .................................. 
buton de alarmare amplasat la ...................................etc.)
2. Instalaţii şi dispozitive de limitare şi stingere a incendiilor (de exemplu, sprinklere, uşi rezistente la foc, trape)
3. Mijloace de protecţie a salariaţilor (de exemplu, aparate de respiraţie)
4. Personalul care asigură prima intervenţie:
- stingătoare ..............................................................
- hidranţi interiori .......................................................
- tablou electric .........................................................
- declanşare/oprire instalaţiile ...................................
5. Personalul care asigură evacuarea persoanelor/bunurilor .....................................................

Întocmit
.....................
(numele i prenumele)ş
....................
Semn turaă
ANEXA Nr. 2: PLANUL DE EVACUARE a persoanelor/bunurilor

1. Date de identificare:
Denumirea operatorului economic/instituţiei
Sediul, număr de telefon, fax, e-mail
Profilul de activitate

2. - Planul general al operatorului economic/instituţiei (la scară), pe care se marchează:
Amplasarea clădirilor şi a depozitelor în incintă, precizându-se:
- numărul de niveluri (subterane şi supraterane);
- numărul maxim de persoane care poate fi la un moment dat în clădire;
- tipul de bunuri şi cantitatea ce pot fi la un moment dat în clădire/depozit;
- lista cu substanţe periculoase/caracteristici conform fişei de pericol pentru fiecare categorie de substanţă
Căile de acces, evacuare şi de intervenţie din incintă şi cele adiacente acesteia
Locul/locurile de adunare a persoanelor în caz de incendiu
Locul/locurile de evacuare a bunurilor în caz de incendiu



3. - Concepţia de organizare a evacuării persoanelor/bunurilor
Mijloacele prin care se realizează anunţarea (alertarea) persoanelor ce răspund de executarea şi dirijarea evacuării în caz de incendiu
Nominalizarea persoanelor care au atribuţii în ceea ce priveşte evacuarea persoanelor/bunurilor pentru fiecare nivel în parte
Nominalizarea persoanelor care se ocupă de întocmirea listelor celor prezenţi la locul de adunare amenajat şi marcat corespunzător
Ordinea în care urmează să se facă evacuarea persoanelor şi a bunurilor, în funcţie de valoarea lor şi de vulnerabilitatea la incendiu
În cazul substanţelor periculoase se vor face precizări cu privire la măsuri ce trebuie adoptate la evacuarea acestora

4. - Organizarea evacuării persoanelor/bunurilor pe niveluri
Se întocmeşte, pentru fiecare nivel la care se află persoane sau bunuri necesar a fi evacuate, schiţa nivelului, pe care se specifică numărul nivelului şi 
numărul maxim al persoanelor ce pot fi la un moment dat pe nivel şi se marchează prin simbolurile corespunzătoare căile de evacuare, încăperile/locurile în 
care se află persoane/substanţe periculoase sau bunuri de evacuat
Se nominalizează persoana/persoanele care are/au atribuţii pentru evacuarea persoanelor/bunurilor
Se stabilesc traseele pe care se face evacuarea persoanelor, pe cât posibil, urmărindu-se ca evacuarea persoanelor să se facă pe alte căi decât cele destinate 
evacuării materialelor şi astfel stabilite încât să nu îngreuneze intervenţia pompierilor la stingere;
Măsurile de siguranţă care trebuie luate la efectuarea evacuării persoanelor şi a materialelor care prezintă pericol deosebit (explozivi, recipiente pentru gaze 
sau lichide sub presiune) ori a materialelor cu deosebită valoare sau care se deteriorează uşor sub efectele temperaturii (aparate de precizie etc.);
Numărul şi locul în care se află mijloacele de iluminat mobile, de transport, precum şi alte materiale auxiliare necesare pentru efectuarea evacuării.
Instrucţiuni de urmat în caz de incendiu
Locul/locurile de adunare a persoanelor de pe nivelul respectiv
Locul/locurile de evacuare a bunurilor în caz de incendiu

ANEXA Nr. 3: PLANUL DE INTERVEN IE - structura-cadruŢ



1. Datele de identificare:
- denumirea operatorului economic sau a instituţiei;
- adresă, număr de telefon, fax, e-mail;
- profilul de activitate.

2. Planul general al unităţii (la scară), pe care se marchează:
- amplasarea clădirilor, instalaţiilor tehnologice şi a depozitelor în incintă;
- căile de acces şi de intervenţie din incintă şi cele adiacente acesteia;
- reţelele şi sursele proprii de alimentare cu apă;
- rezervele de agenţi de stingere şi de mijloace de protecţie a personalului de intervenţie;
- reţelele şi racordurile de alimentare cu energie electrică, agent termic, gaze şi alte fluide combustibile;
- reţelele de canalizare;
- vecinătăţile.

3. Concepţia de organizare şi de desfăşurare a intervenţiei în caz de incendiu:
- concluzii privind intervenţia, rezultate din scenariul de securitate la incendiu sau din evaluarea capacităţii de apărare împotriva incendiilor;
- particularităţi tactice de intervenţie pentru:
* evacuarea utilizatorilor (persoane şi, după caz, animale sau bunuri), acordarea primului ajutor şi protejarea bunurilor periclitate;
* localizarea şi lichidarea incendiilor;
* protecţia personalului de intervenţie;
* protecţia vecinătăţilor;
* înlăturarea efectelor negative majore produse de incendiu.



4. Forţe de intervenţie în caz de incendiu:
- serviciul privat pentru situaţii de urgenţă (dotare, încadrare);
- servicii publice voluntare pentru situaţii de urgenţă cu care se cooperează (categoria, localitatea, distanţa, itinerarul de deplasare, telefonul sau alte mijloace 
de alarmare şi alertare);
- subunitatea de pompieri militari de raion (localitatea, distanţa, itinerarul de deplasare, telefonul sau alte mijloace de alarmare şi alertare);
- alte forţe cu care se cooperează şi modul de anunţare (de exemplu, ambulanţa);

5. Surse de alimentare cu apă în caz de incendiu, exterioare unităţii:
- reţele de alimentare cu apă:
* debite;
* presiuni;
* amplasarea hidranţilor exteriori şi stabilirea distanţelor faţă de incinta unităţii;
- alte surse artificiale sau naturale de apă:
* felul şi capacitatea acestora;
* platforme (puncte) de alimentare şi distanţele faţă de unitate.



6. Planul fiecărei construcţii, instalaţii tehnologice sau platforme de depozitare (la scară), pe care se marchează ori se înscriu date privind:
- destinaţia spaţiilor (încăperilor);
- suprafaţa construită şi aria desfăşurată;
- regimul de înălţime (numărul de niveluri);
- numărul de persoane care utilizează construcţia, pe niveluri şi pe total;
- căile interioare de acces, evacuare şi de intervenţie;
- natura materialelor şi a elementelor de construcţii;
- nivelurile criteriilor de performanţă privind securitatea la incendiu asigurate;
- instalaţiile utilitare aferente;
- instalaţiile, sistemele, dispozitivele şi aparatele de prevenire şi stingere a incendiilor cu care este echipată;
- dispozitivul de intervenţie în caz de incendiu.

NOT :Ă
În cazul operatorilor economici i al institu iilor având numai construc ii, instala iiş ţ ţ ţ  
tehnologice sau platforme de depozitare cu risc mic de incendiu i care nu seş  
încadreaz  în categoriile de cl diri înalte i foarte înalte, f r  s li aglomerate oriă ă ş ă ă ă  
cu aglomer ri de persoane i f r  depozite de mari valori, nu este obligatorieă ş ă ă  
întocmirea planurilor detaliate prev zute la pct. 6 din structura-cadru. În acesteă  
situa ii,  în  conturul  construc iilor,  instala iilor  tehnologice  i  al  platformelor  deţ ţ ţ ş  
depozitare, marcate în planul general al incintei unit ii (pct. 2) ori într-un tabelăţ  
separat,  se  înscriu  suplimentar:  destina ia,  suprafa a,  num rul  de  niveluri,ţ ţ ă  
rezisten a la foc i, dup  caz, categoriile pericolului de incendiu.ţ ş ă
Un exemplar al planului de interven ie avizat se pune la dispozi ie inspectoratuluiţ ţ  
pentru  situa ii de urgen  jude ean/al municipiului  Bucure ti  pentru efectuareaţ ţă ţ ş  
recunoa terilor  i  a studiilor  tactice i pentru punerea acestora în aplicare cuş ş ş  
prilejul  exerci iilor,  aplica iilor  tactice  de  interven ie, precum i  în  situa iile  deţ ţ ţ ş ţ  
urgen .ţă
ANEXA Nr. 4: PERMIS DE LUCRU CU FOC
Unitatea emitentă

PERMIS DE LUCRU CU FOC
Nr. ................ din ..................

Se eliberează prezentul permis de lucru cu foc doamnei/domnului ..........................................., ajutat de doamna/ domnul ........................................, care 
urmează să execute ......................................., folosind .......................................la (în) ......................................................... . Lucrările încep la data 
de .................................... ora ........, şi se încheie la data de .................. ora .........
Premergător, pe timpul şi la terminarea lucrărilor cu foc se vor lua următoarele măsuri:
1. Îndepărtarea sau protejarea materialelor combustibile din zona de executare a lucrărilor şi din apropierea acesteia, pe o rază de.......metri, astfel:
 
 
2. Golirea, izolarea, spălarea, aerisirea conductelor, utilajelor sau instalaţiilor, prin:



 
 
3. Ventilarea spatiilor în care se execută lucrările se realizează astfel:
 
 
4. Verificarea zonei de lucru şi a vecinătăţilor acesteia, înlăturarea surselor de aprindere şi a condiţiilor care favorizează producerea incendiilor şi a 
exploziilor, protejarea antifoc a materialelor din zonă.
5. Începerea lucrărilor cu foc s-a făcut în baza buletinului de analiză nr. ................ din .........................., eliberat de ........................................................(acolo 
unde este cazul)
6. Respectarea normelor de apărare împotriva incendiilor, specifice tehnologiei de lucru:
 
 
 
7. În zona de lucru se asigură următoarele mijloace de stingere a incendiilor:
 
 
 
8. Lucrările cu foc deschis nu se execută dacă sunt condiţii de vânt
9. Pe timpul lucrărilor se asigură supravegherea acestora de către doamna/domnul ............................................
10. Şeful serviciului public voluntar/privat pentru situaţii de urgenţă este anunţat despre începerea, întreruperea şi încheierea lucrării.
11. Controlul măsurilor de apărare împotriva incendiilor se asigură de către doamna/domnul .......................................
12. Supravegherea lucrărilor cu foc se asigură de către doamna/domnul .......................................
13. Incendiul sau orice alt eveniment se anunţă la .................................................... prin ........................................
14. Alte măsuri specifice de apărare împotriva incendiului
 
 
15. Personalul de execuţie, control şi supraveghere a fost instruit asupra măsurilor de apărare împotriva incendiului.

Responsabili Numele şi prenumele Semnătura
Emitentul   
Şeful sectorului în care se execută lucrările   
Executanţii lucrărilor cu foc   
Serviciul public voluntar/privat pentru situaţii de urgenţă   

ANEXA Nr. 5: MIJLOACE TEHNICE de ap rare împotriva incendiiloră
- Categorii principale -
1.Pentru  echiparea  construc iilor,  a  instala iilor  tehnologice  i  a  platformelorţ ţ ş  
amenajate:
a)instala ii de protec ie împotriva incendiilor;ţ ţ
b)sting toare i alte aparate de stins incendii;ă ş
c)utilaje, unelte i alte mijloace de interven ie.ş ţ
2.Pentru  dotarea  serviciilor  profesioniste/voluntare/private  pentru  situa ii  deţ  
urgen :ţă
a)autospeciale pentru stingerea incendiilor;
b)autospeciale auxiliare de interven ie;ţ
c)nave pentru stingerea incendiilor;
d)trenuri pentru stingerea incendiilor;
e)aeronave de interven ie la incendii;ţ
f)motopompe i alte utilaje;ş
g)ambulan e i autosanitare.ţ ş
3.Pentru  întreruperea  procesului  de  ardere  a  materialelor  i  substan elorş ţ  
combustibile sau pentru protec ia celor din apropierea focarului:ţ
a)produse de stingere;
b)agen i neutralizatori, speciali.ţ
4.Pentru protec ia personalului de interven ie:ţ ţ
a)echipament de protec ie la temperatur , ocuri mecanice i la umiditate;ţ ă ş ş
b)mijloace de protec ie a c ilor respiratorii;ţ ă
c)accesorii de siguran ;ţă
d)accesorii de protec ie la electrocutare;ţ



e)mijloace de iluminat;
f)aparatur  de comunica ii;ă ţ
g)echipament,  aparatur ,  vaccinuri  i  instrumentar  de  protec ie  specială ş ţ ă 
împotriva efectelor agen ilor chimici, radioactivi sau biologici;ţ
h)aparatur  de  detectare  a  concentra iilor  explozive  sau  a  prezen ei  unoră ţ ţ  
substan e nocive.ţ
ANEXA Nr.  6: NUM R ORIENTATIV de sting toare portative pentruĂ ă  
unele categorii de construc iiţ

Categorii de construcţii
Număr minim de stingătoare*)/ suprafaţă 

desfăşurată
1. Clădiri administrative: - sedii ale administraţiei publice centrale şi locale:
- sedii de fundaţii, organizaţii neguvernamentale, asociaţii, agenţii şi altele asemenea;
- sedii de birouri.

1 buc/300 mp

2. Clădiri comerciale:
- comerţ alimentar şi nealimentar;
- magazine generale;
- alimentaţie publică (restaurante, braserii şi altele asemenea);
- spatii şi încăperi destinate serviciilor.

1 buc/200 mp

3. Clădiri de locuit (cu caracter de recomandare):
- blocuri;
- locuinţe unifamiliale.

1 buc/ nivel/ apartament

4. Clădiri civile cu funcţiuni mixte (comerţ, birouri, reuniuni) 1 buc/300 mp
5. Alte amenajări:
- circuri mobile;
- scene şi tribune amenajate provizoriu în aer liber (pentru spectacole, mitinguri, competiţii sportive etc.);
- studiouri de radio, televiziune, îndeosebi cu public.

1 buc/150 mp

NOT :Ă
Tipul i num rul de sting toare se stabilesc de proiectant i, pentru construc iileş ă ă ş ţ  
existente, prin scenariile de incendiu sau de persoana cu atribu ii specifice, înţ  
func ie de nivelul de risc de incendiu, tipul i cantitatea de material sau substanţ ş ţă 
combustibil /volumul de lichid combustibil din spa iul ce trebuie protejat.ă ţ
_______
*) Performan a de  stingere  echivalent  cu  focarele  21  A  i  113  B,  conformţ ă ş  
standardului european de referin .ţă
ANEXA  Nr.  7: REGISTRU  DE  CONTROL  pentru  instala iile  deţ  
detectare,  semnalizare,  alarmare,  alertare,  limitare  i  stingere  aş  
incendiilor

Nr. crt. (fisă)........................
Denumirea instalaţiei
Producător/importator/furnizor
Caracteristici principale (loc amplasare, zone protejate, componente etc.)
Certificat CE/Certificat de conformitate al produsului/Agrement
Documentaţie tehnică aferentă certificatului
Persoana fizică/juridică ce a executat proiectarea
Certificat atestare
Persoana fizică/juridică ce a executat montarea
Certificat atestare
Persoana fizică/juridică ce execută verificarea, întreţinerea, repararea
Certificat atestare
Contract nr. .................
Perioada contractului
Solicitare service deranjamente
Telefon, e-mail, fax
Personal responsabil
Data

Date evenimente



Nr. crt. Data Locul Evenimentul Cauza Acţiune corectivă
Numele în clar
- Semnătura -

       
       

NOT :Ă
1.În  registrul  de  control  pentru instala iile de  detectare,  semnalizare,  alertare,ţ  
alarmare, limitare i stingere a incendiilor se consemneaz  toate datele relevanteş ă  
privind:
a)executarea  controalelor  st rii  de  func ionare,  a  opera iunilor  de  verificare,ă ţ ţ  
între inere i repara ii;ţ ş ţ
b)executarea de modific ri;ă
c)ac ion rile în situa ii de incendiu;ţ ă ţ
d)evenimente produse: alarme de incendiu, alarme false de incendiu, defecte, 
întreruperi,  declan ri  intempestive,  teste,  dezactiv ri  temporare  -  cuşă ă  
men ionarea cauzelor care le-au determinat i a ac iunilor corective efectuate.ţ ş ţ
2.Datele consemnate trebuie s  indice clar i precis data (anul, luna, ziua, ora,ă ş  
dup  caz, minutele i secundele) i locul de producere a evenimentului.ă ş ş
3.Toate evenimentele trebuie înregistrate corespunz tor.ă
4.Registrul se completeaz  pentru fiecare instala ie din dotare.ă ţ
5.Se  nume te  un  responsabil  pentru  completarea  registrului;  numeleş  
responsabilului este trecut în registru.
6.Se noteaz  componentele înlocuite i cauzele înlocuirii.ă ş
ANEXA  Nr.  8: EVIDEN A  exerci iilor  de  interven ie  efectuateŢ ţ ţ  
la ......................

Nr. crt.
Data şi ora executării 

exerciţiului
Tipul exerciţiului

Locul/Sectorul de 
activitate

Cine a organizat exerciţiul
Numele, semnătura şi funcţia

Observaţii

      
      

Publicat în Monitorul Oficial cu num rul 216 din data de 29 martie 2007ă
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