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                                                 ANEXĂ LA HCL  Nr.  33 din29.06.2007 
 
 
 

REGULI ŞI MĂSURI SPECIFICE  
DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR  

PENTRU DOMENIUL PUBLIC ŞI PRIVAT AL COMUNEI GIROV 
 

CAPITOLUL I - Dispoziţii generale şi domeniul de aplicare 
 
 
Art.l. (1) Prezentele reguli şi măsuri de apărare împotriva incendiilor sunt aplicabile domeniului public şi 
privat al comunei Girov. 

(2) Pentru prevenirea şi stingerea incendiilor, pe lângă prezentele reguli şi dispoziţii, se aplică şi cele 
specifice domeniilor de activitate aprobate de ministere sau alte organe centrale. 
Art.2. Apărarea împotriva incendiilor, reprezintă ansamblul integrat de activităţi specifice, măsuri şi sarcini 
organizatorice, tehnice, operative, cu caracter umanitar şi de informare publică, planificate, organizate şi 
realizate în scopul prevenirii şi reducerii riscurilor de producere a incendiilor şi asigurării intervenţiei 
operative pentru limitarea şi stingerea incendiilor, în vederea evacuării, salvării şi protecţiei persoanelor 
periclitate, protejării bunurilor şi mediului împotriva efectelor situaţiilor de urgenţă determinate de 
incendii. 
Art.3. Apărarea împotriva incendiilor constituie o activitate de interes public, cu caracter permanent la 
care sunt obligate să participe, în condiţiile legii, autorităţile administraţiei publice locale, precum şi toate 
persoanele fizice şi juridice aflate pe teritoriul comunei Girov. 
Art.4. Coordonarea, controlul şi acordarea asistenţei tehnice de specialitate în domeniul apărării 
împotriva incendiilor la nivel local, se asigură de Consiliul local prin Serviciul Voluntar pentru Situaţii de 
Urgenţă. 
Art.5. (1) Autorităţile administraţiei publice locale asigură aplicarea măsurilor privind activităţile de apărare 
împotriva incendiilor, cuprinse în planul de analiză şi acoperire a riscurilor, ce se întocmeşte la nivelul 
localităţii. 

(2) Primarul comunei asigură elaborarea planului de analiză şi acoperire a riscurilor la nivelul 
comunei. 

(3) Planul de analiză şi acoperire a riscurilor se actualizează anual. 
Art.6. Persoanele fizice şi juridice răspund, potrivit legii, de stabilirea şi aplicarea măsurilor de apărare 
împotriva incendiilor, precum şi de consecinţele producerii acestora. 
Art.7. (1) Persoanele fizice şi juridice sunt obligate să respecte reglementările tehnice şi dispoziţiile de 
apărare împotriva incendiilor şi să nu primejduiască, prin deciziile şi faptele lor, viaţa, bunurile şi 
mediul. 

(2) Persoana care observă un incendiu are obligaţia să anunţe prin orice mijloc serviciile de 
urgenţă, primarul sau poliţia şi să ia măsuri, după posibilităţile sale, pentru limitarea şi stingerea 
incendiului. 

(3) In cazul în care anunţul de incendiu s-a făcut cu rea-credinţă, fără motiv întemeiat, autorul 
răspunde contravenţional sau penal, potrivit legii, şi suportă cheltuielile ocazionate de deplasarea forţelor 
de intervenţie. 
Art.8. (1) In caz de incendiu, orice persoană trebuie să acorde ajutor, când şi cât este raţional posibil, 
semenilor aflaţi în pericol sau în dificultate, din proprie iniţiativă ori la solicitarea victimei, a 
reprezentanţilor autorităţilor administraţiei publice, precum şi a personalului serviciului de urgenţă. 

(2) In cazul incendiilor produse la păduri, plantaţii, culturi agricole, mirişti, păşuni şi fâneţe, 
persoanele aflate în apropiere au obligaţia să intervină imediat cu mijloacele de care dispun pentru 
limitarea şi stingerea acestora. 
Art.9. In cazurile de forţă majoră determinate de incendii, persoanele fizice şi juridice care deţin, cu orice 
titlu, terenuri, construcţii, instalaţii tehnologice sau mijloace de transport, au următoarele obligaţii: 
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a)   să permită necondiţionat accesul forţelor de intervenţie şi al persoanelor care acordă ajutor; 
b) să permită necondiţionat utilizarea apei, a materialelor şi a mijloacelor proprii pentru 

operaţiuni de salvare, de stingere şi de limitare a efectelor incendiilor produse la bunurile proprii ori 
ale altor persoane; 

c) să accepte măsurile stabilite de comandantul intervenţiei pentru degajarea terenurilor, 
demolarea unei construcţii sau a unei părţi din construcţie, tăierea/dezmembrarea mijloacelor de 
transport, oprirea temporară a activităţilor sau evacuarea din zona periclitată şi să acorde sprijin, cu 
forţe şi mijloace proprii, pentru realizarea acestor măsuri. 
Art.10. La încheierea oricăror acte de transmitere temporară a dreptului de folosinţă asupra 
bunurilor imobile, precum şi a contractelor de antrepriză, părţile sunt obligate să prevadă expres 
în actele respective, răspunderile ce le revin în ceea ce priveşte apărarea împotriva incendiilor. 
 Art.l1.(1) Pentru limitarea propagării şi stingerea incendiilor, precum şi pentru limitarea şi 
înlăturarea efectelor acestora, Consiliul local, persoanele juridice şi asociaţiile familiale prevăzute 
la art. 9 şi persoanele fizice care desfăşoară individual activităţi economice în condiţiile Legii 
nr.300/2004, privind autorizarea persoanelor fizice şi a asociaţiilor familiale care desfăşoară activităţi 
economice în mod independent, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia să colaboreze 
între ele, contribuind cu forţe şi mijloace, pe bază de reciprocitate sau pe bază contractuală. 

(2) Organizarea acţiunilor de colaborare şi procedurile necesare se stabilesc prin convenţii 
încheiate între părţi cu avizul inspectoratului judeţean. 
Art.12. Deţinătorii şi utilizatorii de construcţii ori de instalaţii, echipamente tehnologice de producţie şi 
de transport, au obligaţia să conlucreze cu autorităţile administraţiei publice şi cu organele de 
specialitate ale acestora în organizarea, asigurarea, pregătirea şi punerea în aplicare a planurilor de 
intervenţie în caz de incendiu. 
Art.13. (1) Autorităţile administraţiei publice locale, instituţiile publice şi operatorii economici au 
obligaţia să angajeze cel puţin un cadru tehnic sau personal de specialitate cu atribuţii în domeniul 
apărării împotriva incendiilor, atestaţi potrivit metodologiei elaborate de Inspectoratul General pentru 
Situaţii de Urgenţă, denumit în continuare Inspectorat General. 

(2) Consiliul local şi operatorii economici care desfăşoară activităţi cu risc de incendiu şi care au 
obligaţia prevăzută la alin (1) se stabilesc pe baza criteriilor emise de Inspectoratul General. 

(3) Numirea şi schimbarea din funcţie a cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu 
atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor trebuie comunicate de angajator în termen de 48 de 
ore de la angajare, inspectoratului judeţean. 

(4) Îndeplinirea necorespunzătoare a atribuţiilor specifice atrage schimbarea din funcţie a 
cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor, 
situaţie care trebuie comunicată de angajator în termen de 48 de ore de la schimbare, 
Inspectoratului Judeţean. 

(5) Persoanele fizice şi asociaţiile familiale care desfăşoară activităţi economice autorizate pe 
teritoriul comunei Girov, precum şi celelalte entităţi legal constituite, neprevăzute la alin. (1) , 
îndeplinesc atribuţiile pe linia apărării împotriva incendiilor în nume propriu, prin titularul de drept al 
entităţii. 
 
                                         CAPITOLUL II - Obligaţii şi răspunderi  

Secţiunea 1 - Obligaţiile Consiliului local şi ale primarului 

Art.14. Consiliul local are următoarele obligaţii principale: 
a) aprobă planul de analiză şi acoperire a riscurilor, pentru unitatea administrativ-teritorială pe 

care o reprezintă, stabileşte resursele necesare pentru aplicarea acestuia şi îl transmite 
Inspectoratului Judeţean. 

b) emite hotărâri, în condiţiile legii, cu privire la organizarea activităţii de apărare împotriva 
incendiilor în unitatea administrativ-teritorială pe care o reprezintă; 

c) instituie reguli şi măsuri specifice corelate cu nivelul şi natura riscurilor locale; 
d) înfiinţează, la propunerea primarului, cu avizul inspectoratului, serviciul voluntar de 

urgenţă şi aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare al acestuia; 
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e) desemnează şeful serviciului voluntar de urgenţă, la propunerea primarului, cu avizul 
inspectoratului; 

f) prevede distinct, potrivit legii, din resursele financiare ale bugetului local, sumele necesare în 
vederea organizării, înzestrării, funcţionării şi îndeplinirii atribuţiilor legale de către serviciul de urgenţă 
voluntar înfiinţat şi exercită controlul folosirii acestora; 

g) cuprinde anual în bugetul propriu sumele necesare pentru asigurarea bunurilor din dotarea 
serviciului de urgenţă voluntar, pentru cazurile de avarie, distrugere sau pentru alte evenimente, precum 
şi pentru asigurarea de persoane şi răspundere civilă a personalului cu atribuţii pe linie de intervenţie, 
pentru cazurile de invaliditate sau de deces, produse prin accidente, catastrofe ori alte asemenea 
evenimente intervenite în timpul şi din cauza îndeplinirii atribuţiilor specifice; 

h) asigură includerea, în planurile de organizare, de dezvoltare urbanistică şi de amenajare a 
teritoriului, a căilor de acces pentru intervenţii, a lucrărilor pentru realizarea sistemelor de anunţare, 
alarmare, precum şi de alimentare cu apă în caz de incendiu; 

i) analizează, semestrial şi ori de câte ori este nevoie, capacitatea de apărare împotriva 
incendiilor a unităţii administrativ-teritoriale pe care o reprezintă şi informează inspectoratul cu privire 
la măsurile stabilite pentru optimizarea acesteia; 

j) asigură imobile şi spaţii amenajate corespunzător pentru funcţionarea serviciului de urgenţă 
voluntar, precum şi mijloacele de comunicaţii necesare; 

k) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege pentru apărarea împotriva incendiilor.  
Art.15. Primarul are următoarele obligaţii principale: 

a) asigură elaborarea „Planului de analiză şi acoperire a riscurilor" şi aplicarea acestuia; 
b) asigură respectarea criteriilor de performantă pentru constituirea serviciului de urgenţă 

voluntar şi elaborarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al acestuia; 
c) coordonează organizarea permanentă a intervenţiei în caz de incendiu la nivelul unităţii 

administrativ-teritoriale, asigură participarea la intervenţie a serviciului voluntar de urgenţă cu 
mijloacele din dotare şi conducerea intervenţiei, până la stingerea incendiului ori până la sosirea forţelor 
inspectoratului; 

d) asigură controlul respectării măsurilor de apărare împotriva incendiilor pe timpul adunărilor 
sau al manifestărilor publice; 

e) asigură controlul respectării măsurilor de apărare împotriva incendiilor la construcţiile şi 
instalaţiile tehnologice aparţinând domeniului public şi privat al unităţii administrativ-teritoriale, 
precum şi la instituţiile publice; 

f) dispune verificarea îndeplinirii măsurilor stabilite prin avizele, autorizaţiile şi acordurile pe 
care le emite; 

g) asigură realizarea şi menţinerea în stare de funcţionare a căilor de acces, a sistemelor de 
anunţare, alarmare, precum şi de alimentare cu apă în caz de incendiu; 

h) organizează şi execută, prin serviciul de urgenţă voluntar, controlul respectării regulilor de 
apărare împotriva incendiilor la gospodăriile cetăţeneşti; informează populaţia cu privire la modul de 
comportare şi de intervenţie în caz de incendiu; 

i) asigură încadrarea serviciului de urgenţă voluntar cu personal atestat în condiţiile legii, 
precum şi pregătirea profesională şi antrenarea acestuia prin exerciţii şi aplicaţii tactice; 

j) asigură condiţiile pentru participarea la concursuri a serviciilor de urgenţă voluntare şi a 
cercurilor de elevi „Prietenii pompierilor,,. 

k) asigură dotarea serviciilor de urgenţă voluntare, potrivit normelor, cu mijloace tehnice 
pentru apărare împotriva incendiilor şi echipamente de protecţie specifice, carburanţi, lubrifianţi şi 
alte mijloace necesare susţinerii operaţiunilor de intervenţie, inclusiv hrana şi antidotul pentru 
participanţii la intervenţiile de lungă durată; 

1) informează de îndată, prin orice mijloc, inspectoratul despre izbucnirea şi stingerea, cu forţe şi 
mijloace proprii, a oricărui incendiu pe raza unităţii administrativ-teritoriale, iar în termen de 3 zile 
lucrătoare completează şi trimite acestuia raportul de intervenţie; 

m) analizează anual dotarea cu mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor şi asigură 
completarea acesteia, conform normelor în vigoare; 

n) comunică de îndată inspectoratului scoaterea şi repunerea din/în funcţiune a oricărei 
autospeciale de intervenţie, precum şi, în scris, dotarea cu autospeciale de intervenţie noi; 
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o) asigură, prin mijloacele avute la dispoziţie, desfăşurarea activităţilor de informare şi educaţie 

antiincendiu a populaţiei, inclusiv a elevilor din instituţiile de învăţământ locale; 
p) analizează şi soluţionează petiţiile cetăţenilor în problema apărării împotriva incendiilor; 
q) îndeplineşte orice alte obligaţii prevăzute de lege pentru apărarea împotriva incendiilor a 

comunităţii locale. 
 
Secţiunea 2 - Obligaţiile conducerii instituţiilor, serviciilor publice şi operatorilor economici de 
sub autoritatea Consiliului local. 
 
Art.16. Conducătorii instituţiilor, serviciilor publice şi operatorilor economici de sub autoritatea 
consiliului local, care administrează bunuri din domeniul public şi privat al comunei Girov, trebuie 
să asigure respectarea tuturor măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor, precum şi 
controlul respectării normelor de prevenire şi stingere a incendiilor. 
Art.17. In vederea asigurării măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor, directorii sau conducătorii 
instituţiilor şi serviciilor publice şi operatorilor economici de sub autoritatea consiliului local, au 
următoarele atribuţii: 

a) să stabilească, prin dispoziţii scrise, responsabilităţile şi modul de organizare pentru apărarea 
împotriva incendiilor în unitatea sa, să le actualizeze ori de câte ori apar modificări şi să le aducă 
la cunoştinţă salariaţilor, utilizatorilor şi oricăror persoane interesate; 

b) să asigure identificarea şi evaluarea riscurilor de incendiu din unitatea sa şi să asigure 
corelarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor cu natura şi nivelul riscurilor; 

c) să solicite şi să obţină avizele şi autorităţile de securitate la incendiu, prevăzute de lege şi să 
asigure respectarea condiţiilor care au stat la baza eliberării acestora; în cazul anulării avizelor ori a 
autorizaţiilor, să dispună imediat sistarea lucrărilor de construcţii sau oprirea funcţionări ori utilizării 
construcţiilor sau amenajărilor respective; 

d) să permită, în condiţiile legii, executarea controalelor şi a inspecţiilor de prevenire împotriva 
incendiilor, să prezinte documentele şi informaţiile solicitate şi să nu îngreuneze sau să obstrucţioneze 
în niciun fel efectuarea acestora; 

e) să permită alimentarea cu apă a autospecialelor de intervenţie în situaţii de urgenţă ; 
f) să întocmească, să actualizeze permanent şi să transmită consiliului local şi inspectoratului 

lista cu substanţele periculoase, clasificate potrivit legii, utilizate în activitatea sa sub orice formă, 
cu menţiuni privind: proprietăţile fizico-chimice, codurile de identificare, riscurile pe care le 
prezintă pentru sănătate şi mediu, mijloacele de protecţie recomandate, metodele de intervenţie şi 
prim ajutor, substanţele pentru stingere, neutralizare sau decontaminare; 

g) să elaboreze instrucţiunile de apărare împotriva incendiilor şi să stabilească atribuţiile ce revin 
salariaţilor la locurile de muncă; 

h) să verifice dacă salariaţii cunosc şi respectă instrucţiunile necesare privind măsurile de 
apărare împotriva incendiilor şi să urmărească respectarea acestor măsuri semnalate corespunzător prin 
indicatoare de avertizare, de către persoanele din exterior care au acces în unitatea sa; 

i) să asigure constituirea în condiţiile legii, cu avizul inspectoratului judeţean, a serviciului de 
urgenţă privat, precum şi funcţionarea acestuia conform reglementărilor în vigoare ori să încheie 
contract cu un alt serviciu de urgenţă voluntar sau privat, capabil să intervină operativ şi eficace pentru 
stingerea incendiilor izbucnite pe teritoriul de competenţă; 

j) să asigure întocmirea şi actualizarea planurilor de intervenţie şi condiţiile pentru aplicarea 
acestora în orice moment; 

k) să permită, la solicitare, accesul forţelor serviciului voluntar de pe raza comunei şi 
inspectoratului judeţean în unitatea sa în scop de recunoaştere, instruire sau de antrenament şi să 
participe la exerciţiile şi aplicaţiile tactice de intervenţie organizate de aceştia; 

1) să asigure utilizarea, verificarea, întreţinerea şi repararea mijloacelor de apărare împotriva 
incendiilor cu personal atestat, conform instrucţiunilor furnizate de proiectant; 

m) să asigure pregătirea şi antrenarea serviciului de urgenţă privat pentru intervenţie; 
n) să asigure şi să pună în mod gratuit la dispoziţie forţelor chemate în ajutor mijloacele tehnice 

pentru apărare împotriva incendiilor şi echipamentele de protecţie specifice riscurilor care decurg din 
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existenţa şi funcţionarea unităţii sale, precum şi antidotul şi medicamentele pentru acordarea primului  
ajutor; 

o) să stabilească şi să transmită către transportatorii, distribuitorii şi utilizatorii produselor sale 
regulile şi măsurile de apărare împotriva incendiilor, specifice acestora, corelate cu riscurile la 
utilizarea, manipularea, transportul şi depozitarea produselor respective; 

p) să informeze de îndată, prin orice mijloc, serviciul voluntar şi inspectoratul judeţean despre 
izbucnirea şi stingerea cu forţe şi mijloace proprii a oricărui incendiu, iar în termen de 3 zile lucrătoare 
să completeze şi să trimită inspectoratului raportul de intervenţie; 

q) să utilizeze în unitatea sa numai mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor certificate 
conform legii; 

r) să îndeplinească orice alte atribuţii prevăzute de lege privind apărarea împotriva incendiilor. 
 
Secţiunea 3 - Obligaţiile utilizatorului şi salariaţilor 
 
Art.18. Persoanele fizice, asociaţiile familiale sau persoanele juridice care deţin părţi din acelaşi imobil 
trebuie să colaboreze pentru îndeplinirea obligaţiilor ce le revin din prezenta hotărâre, în vederea 
asigurării măsurilor de apărare împotriva incendiilor pentru întregul imobil. 
Art.19. Prin utilizator se înţelege orice persoana care foloseşte un bun aflat în proprietatea altei 
persoane, în baza unei convenţii ori prin punerea acestuia la dispoziţie pentru utilitate publică, în mod 
gratuit. 
Art.20. Utilizatorul are următoarele obligaţii principale: 

a) să cunoască şi să respecte măsurile de apărare împotriva incendiilor, stabilite de administrator, 
conducătorul instituţiei, proprietar, producător sau importator, după caz; 

b) să întreţină şi să folosească, în scopul pentru care au fost realizate, dotările pentru apărarea 
împotriva incendiilor, puse la dispoziţie de administrator, conducătorul instituţiei, proprietar, producător 
sau importator; 

c) să respecte normele de apărare împotriva incendiilor, specifice activităţilor pe care le 
organizează sau le desfăşoară; 

d) să nu efectueze modificări neautorizate şi fără acordul scris al proprietarului, proiectantului 
iniţial al construcţiei, instalaţiei, echipamentului, dispozitivului sau mijlocului de transport utilizat, ori al 
unui expert tehnic atestat potrivit legislaţiei în vigoare; 

e) să aducă la cunoştinţa administratorului, conducătorului instituţiei sau proprietarului, după 
caz, orice defecţiune tehnică ori altă situaţie care constituie pericol de incendiu; 
 
Art. 21. Fiecare salariat are, la locul de muncă, următoarele obligaţii principale: 

a) să respecte regulile şi măsurile de apărare împotriva incendiilor, aduse la cunoştinţă, sub orice 
formă, de administrator sau de conducătorul instituţiei, după caz; 

b) să utilizeze substanţele periculoase, instalaţiile, utilajele, maşinile, aparatura şi echipamentele, 
potrivit instrucţiunilor tehnice, precum şi celor date de administrator sau de conducătorul instituţiei, 
după caz; 

c) să nu efectueze manevre nepermise sau modificări neautorizate ale sistemelor şi instalaţiilor 
de apărare împotriva incendiilor; 

d) să comunice, imediat după constatare, conducătorului locului de muncă orice încălcare a 
normelor de apărare împotriva incendiilor sau a oricărei situaţii stabilite de acesta ca fiind un pericol de 
incendiu, precum şi orice defecţiune sesizată la sistemele şi instalaţiile de apărare împotriva incendiilor; 

e) să coopereze cu salariaţii desemnaţi de administrator, după caz, respectiv cu cadrul tehnic 
specializat, care are atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor, în vederea realizării măsurilor 
de apărare împotriva incendiilor; 

f) să acţioneze, în conformitate cu procedurile stabilite la locul de muncă, în cazul apariţiei 
oricărui pericol iminent de incendiu; 

g) să furnizeze persoanelor abilitate toate datele şi informaţiile de care are cunoştinţă, referitoare 
la producerea incendiilor. 
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Secţiunea 4 - Obligaţiile cadrelor tehnice/personalului de specialitate cu atribuţii în domeniul 
apărării împotriva incendiilor 
 
Art.22. (1) Cadrele tehnice/personalul de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva 
incendiilor, din cadrul consiliului local, instituţiilor şi operatorilor economici au/are următoarele 
obligaţii principale; 

a) participă la elaborarea şi aplicarea concepţiei de apărare împotriva incendiilor la nivelul 
unităţii administrativ-teritoriale, instituţiei sau operatorului economic; 

b) controlează aplicarea normelor de apărare împotriva incendiilor în domeniul specific; 
c) propun/propune includerea în bugetele proprii a fondurilor necesare organizării activităţii de 

apărare împotriva incendiilor, dotării cu mijloace tehnice pentru apărarea împotriva incendiilor şi 
echipamente de protecţie specifice; 

d) îndrumă şi controlează activitatea de apărare împotriva incendiilor şi analizează respectarea 
încadrării în criteriile de constituire a serviciilor de urgenţă voluntare sau private, după caz, în unităţile 
şi instituţiile din care fac/face parte; 

e) prezintă conducerii, semestrial sau ori de câte ori situaţia impune, raportul de evaluare a 
capacităţii de apărare împotriva incendiilor; 

f) răspund/răspunde de pregătirea serviciului de urgenţă voluntar sau privat, după caz, precum şi 
de participarea acestuia la concursurile profesionale; 

g) acordă sprijin şi asistenţă tehnică de specialitate centrelor operative pentru situaţii de urgenţă 
în îndeplinirea atribuţiilor. 

(2) Formarea, evaluarea şi certificarea competenţei profesionale a cadrelor tehnice/personalului 
cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor, prevăzute la alin. (1), se realizează în centre de 
formare şi evaluare abilitate prin lege, pe baza standardelor ocupaţionale recunoscute la nivel naţional. 

CAPITOLUL III - Reguli generale de ordine interioară 

Secţiunea 1 - Lucrările cu foc deschis şi focul în aer liber 

Art.23. (1) Utilizarea focului deschis în locuri cu pericol de incendiu şi pe timp de vânt este interzisă; 
locurile cu pericol de incendiu, în care se aplică această interdicţie, se stabilesc şi se marchează de 
persoanele în drept. 

(2) Prepararea hranei prin utilizarea focului deschis în incintele unităţilor, în zonele de agrement 
şi în gospodăriile populaţiei se face numai în locuri special amenajate, în condiţii şi la distanţe care să 
nu permită propagarea focului la construcţii, depozite, culturi agricole, păduri, plantaţii sau la alte 
vecinătăţi. 

(3) Arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi a altor materiale combustibile se face în 
locuri special amenajate ori pe terenuri pregătite, cu luarea măsurilor ce se impun pentru împiedicarea 
propagării focului la vecinătăţi, asigurându-se supravegherea permanentă a arderii, precum şi stingerea 
jarului după terminarea activităţii. 

(4) Arderea miriştilor se face numai după luarea măsurilor ce se impun pentru împiedicarea 
propagării focului la vecinătăţi, asigurându-se supravegherea permanentă a arderii. 

(5) Utilizarea focului deschis nu se admite la distanţe mai mici de 40 m faţă de locurile cu pericol 
de explozie: gaze şi lichide combustibile, vapori inflamabili, explozivi etc., respectiv 10 m faţă de 
materiale sau substanţe combustibile: lemn, hârtie, textile, carton asfaltat, bitum, ulei etc., fără a fi 
supravegheat şi asigurat prin măsuri corespunzătoare. 

(6) Luarea măsurilor pentru prevenirea jocului copiilor cu focul în condiţii şi în locuri în care se 
pot produce incendii constituie o obligaţie a persoanelor care răspund, potrivit legii, de creşterea, 
educarea şi îngrijirea copiilor. 

Art.24. (1) Reglementarea modului de executare a lucrărilor cu foc deschis presupune: 
a) stabilirea locurilor unde, periodic sau permanent, se pot efectua lucrări cu foc deschis, cum 

sunt topirea bitumului, arderea deşeurilor combustibile, curăţările prin ardere, precum şi a persoanelor 
care le supraveghează; 
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b) stabilirea şi marcarea locurilor cu pericol de incendiu în care este interzisă utilizarea focului 
deschis; 
           c) nominalizarea persoanelor care au dreptul să emită permis de lucru cu foc; 

d) descrierea procedurii de emitere, semnare, aducere la cunoştinţă şi păstrare a permisului de 
lucru cu foc; 
           e) aprobarea unor instrucţiuni specifice de prevenire a incendiilor pentru astfel de lucrări. 

(2) Distrugerea prin ardere a unor deşeuri sau reziduuri combustibile se efectuează cu 
respectarea legislaţiei specifice privind protecţia mediului. 
Art.25. (1) Efectuarea lucrărilor de sudare, tăiere, lipire sau a altor asemenea operaţiuni care prezintă 

pericol de incendiu, în construcţii civile (publice), pe timpul programului cu publicul, în instalaţii 
tehnologice cu risc de incendiu sau explozie, în depozite ori în alte spaţii cu pericol de aprindere a 
materialelor, produselor sau substanţelor combustibile este interzisă. 

(2) Lucrările prevăzute la alin. (1) se pot executa în spaţiile respective numai după ce s-au luat 
măsuri pentru: evacuarea persoanelor, îndepărtarea sau protejarea materialelor combustibile, golirea, 
spălarea, blindarea traseelor de conducte ori a utilajelor, aerisirea sau ventilarea spaţiilor, dotarea 
locurilor de muncă cu mijloace de limitare şi stingere a incendiilor. 

  (3) Lucrările menţionate la alin. (1) şi la art. 23 alin. (4) se execută numai pe baza permisului de 
lucru cu foc. 

(4) În toate cazurile prevăzute la alin. (1) - (3) sunt obligatorii instruirea personalului de 
execuţie, controlul şi supravegherea măsurilor de apărare împotriva incendiilor, precum şi informarea 
serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă. 

Art.26. (1) Permisul de lucru cu foc, prevăzut la art. 25 alin. (3), se întocmeşte în două exemplare, 
dintre care unul se înmânează şefului formaţiei de lucru sau persoanei care execută operaţiunile cu foc 
deschis, iar celălalt rămâne la emitent. 

     (2) Permisul de lucru cu foc este valabil o singură zi. 
      (3) La terminarea lucrului, permisul de lucru eu foc se predă de către executant emitentului.  

Art.27. Şeful sectorului de activitate, atelier, secţie, depozit, instalaţie etc. în care se execută 
operaţiuni cu foc deschis are obligaţia să asigure măsuri pentru: 

a) pregătirea locului; 
b) instruirea personalului; 
c) controlul după terminarea lucrării. 

Art.28. (1) Executantul lucrării are obligaţia de a utiliza pentru executarea lucrărilor cu foc deschis 
numai echipamente şi aparate în bună stare de funcţionare. 

(2) Toate echipamentele şi aparatele pentru executarea lucrărilor cu foc deschis se întreţin şi se 
verifică în conformitate cu instrucţiunile furnizorului. 

Art.29. (1) În timpul executării lucrării trebuie să se asigure: 
a) supravegherea permanentă a flăcării, a răspândirii şi a traiectoriilor scânteilor sau particulelor 

de materiale incandescente şi a intensităţii fluxului de căldură; 
b) strângerea şi depozitarea resturilor de electrozi în vase speciale cu nisip sau cu apă; 
 c) închiderea robinetelor buteliei de oxigen şi a generatorului de acetilenă, dacă durata 

întreruperii executării lucrării depăşeşte 10 minute; 
d) interzicerea agăţării arzătoarelor, chiar stinse, de buteliile de oxigen sau de generatoarele de 

acetilenă; 
e) neefectuarea de deplasări cu arzătoarele aprinse în afara zonei de lucru sau de urcări pe scări, 

schele etc.; 
f) evacuarea carbidului din generator, în cazul întreruperii lucrului pe o perioadă mai 

îndelungată. 
(2) După terminarea lucrării, şeful sectorului de activitate trebuie să asigure următoarele măsuri: 
a) verificarea locului în care s-a executat lucrarea, precum şi a spaţiilor adiacente şi a celor situate la 

cotele inferioare sau superioare, pentru a constata dacă nu s-au creat focare de incendiu: zone 
incandescente, miros de ars sau degajări de fum etc.; 

b) descoperirea tuturor zonelor protejate, verificându-se dacă starea lor este intactă, şi luarea de 
măsuri în consecinţă; 

c) verificarea, la anumite intervale, pe parcursul mai multor ore şi în timpul nopţii, a situaţiei 
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existente la locul în care s-a efectuat lucrarea şi în imediata apropiere a acestuia; 
d) depozitarea în condiţii de siguranţă a echipamentelor folosite la lucrare; 
e) reamplasarea pe poziţiile iniţiale a elementelor şi materialelor combustibile la cel puţin 6 ore 

de la terminarea lucrării; 
f) colectarea şlamului de carbid în containere destinate acestui scop şi depozitarea acestora într-

un loc special amenajat. 
Art.30. (1) Folosirea flăcării: lumânări, făclii, torţe şi altele asemenea pe timpul festivităţilor 

desfăşurate în restaurante sau pentru ambianţă ori divertisment în restaurante, baruri, cluburi, discoteci 
etc. este interzisă. 

(2) Pentru durate scurte, stabilite precis, se admite folosirea flăcării în situaţiile menţionate la 
alin. (1), cu condiţia asigurării condiţiilor de împiedicare a iniţierii şi propagării incendiului, după cum 
urmează: 

a) evitarea amplasării în apropierea sau contactul cu materiale combustibile: decoruri, haine, 
perdele etc.; 

b) folosirea unor suporturi incombustibile; 
c) prevenirea producerii unor incendii prin răsturnare, manevrare greşită etc.; 
d) stingerea obligatorie a flăcărilor la terminarea evenimentului; 

  e) nominalizarea personalului propriu ce asigură supravegherea şi intervenţia în caz de incendiu; 
f) asigurarea mijloacelor tehnice adecvate de apărare împotriva incendiilor;  

  g) anunţarea serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă, a cadrului tehnic sau a personalului 
de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor. 
 

Secţiunea 2 - Fumatul 
 

Art.31. (1) Reglementarea fumatului din punct de vedere al prevenirii incendiilor este obligatorie în 
cadrul fiecărui operator economic sau al fiecărei instituţii publice şi se face prin dispoziţie scrisă, dată 
de persoana cu atribuţii de conducere. 

(2) Pentru situaţiile în care o construcţie sau o amenajare este folosită de mai mulţi utilizatori, 
reglementarea fumatului se face prin dispoziţie emisă de proprietarul construcţiei sau al amenajării 
respective, însuşită de utilizatorii în cauză. 

     (3) În dispoziţia pentru reglementarea fumatului se menţionează: 
a) locurile cu pericol de incendiu sau de explozie, pe lângă spaţiile publice închise, conform 

legii, în care este interzis fumatul sau, după caz, accesul cu ţigări, chibrituri sau brichete; se prevăd 
obligatoriu locurile cu schele, cofraje şi eşafodaje, realizate din materiale combustibile, precum şi 
lanurile de cereale în faza de coacere şi zonele împădurite; 

b) locurile amenajate pentru fumat; 
            c) persoanele desemnate să răspundă de supravegherea respectării reglementării, pe locuri şi 
sectoare de activitate; 

d) alte date şi informaţii necesare să fie precizate pentru a diminua pericolul de incendiu. 
(4) Locurile în care este interzis fumatul se marchează conform legii.  

     (5) Locurile în care este permis fumatul se marchează cu indicatorul "LOC PENTRU 
FUMAT". 

(6) Locurile pentru fumat stabilite în exteriorul clădirilor sunt amplasate la o distanţă mai 
mare de 40 m faţă de locurile în care există pericol de explozie: gaze şi lichide combustibile, explozivi, 
vapori inflamabili etc., 10 m faţă de locurile în care există materiale solide combustibile: lemn, textile, 
hârtie, carton asfaltat, bitum, şi 50 m faţă de culturile de cereale păioase în perioada coacerii şi recoltării 
sau de zonele împădurite. 

(7) Locurile stabilite pentru fumat se prevăd cu: 
a) scrumiere sau vase cu apă, nisip sau pământ; 
b) instrucţiuni afişate, cuprinzând măsuri de prevenire a incendiilor şi reguli de comportare în 

caz de incendiu; 
c) mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor. 

(8) Scrumierele din interiorul clădirilor se amplasează astfel încât să nu fie posibilă 
aprinderea materialelor combustibile din apropiere, cum ar fi draperii, perdele, jaluzele. 
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(9) Depunerea în scrumiere a altor deşeuri de materiale combustibile, cum sunt hârtia, 
cartonul, textilele, este interzisă. 

(10) Golirea scrumierelor în coşurile de hârtie sau în alte locuri în care există materiale 
combustibile este interzisă. 

(11) Aruncarea la întâmplare a resturilor de ţigări sau chibrituri aprinse este interzisă. 
Art.32. Fumatul este interzis, de regulă, în toate locurile în care nu se admite folosirea focului  
deschis, precum şi în: 

a) instituţii şi localuri publice conform Legii 349/2002; 
b) spaţiile de cazare comună; 
c) unităţi sanitare; 
d) încăperile cu echipament electronic de calcul, măsură, control şi automatizare; 
f) locurile cu schele, cofraje şi eşafodaje, realizate din materiale combustibile;  
g) lanurile de cereale în faza de coacere şi zonele împădurite. 

Art.33. Se recomandă să se evite fumatul, în perioadele de relaxare sau de odihnă în paturi, pe canapele, 
fotolii, etc. 
 
Secţiunea 3 - Căi de acces, de evacuare fi de intervenţie 
 
Art.34. (1) Accesul mijloacelor şi al persoanelor pentru intervenţiile operative în caz de urgenţă publică 
de incendiu, în vederea salvării şi acordării ajutorului persoanelor aflate în pericol, stingerii incendiilor 
şi limitării efectelor acestora, trebuie să fie asigurat în permanenţă la : 

a) construcţiile de orice fel (industriale, social - administrative, speciale etc.) şi încăperile 
acestora; 

b) instalaţiile tehnologice şi anexe; 
c) depozitele închise şi deschise de materii prime, semifabricate, finite şi auxiliare; 
d) instalaţiile, aparatele şi mijloacele de prevenire şi stingere a incendiilor, precum şi la punctele 

de comandă ale acestora (centrale şi butoane de semnalizare a incendiilor, aparate de control şi 
semnalizare ale instalaţiilor sprinkler, staţii de pompe de apă, claviaturile şi vanele reţelelor de apă, 
abur, drencer, gaze inerte şi spumă, hidranţi de incendiu, stingătoare, pichete de incendiu, bazine, 
rezervoare şi castele de apă, rampe ale surselor de apă naturale, posturi telefonice de anunţare a 
incendiilor etc.); 

e) dispozitivele de acţionare a unor mijloace cu rol de protecţie în caz de incendiu (cortine 
metalice de siguranţă, trape de evacuate a fumului şi gazelor fierbinţi, clapete de pe tubulatura de 
ventilaţie, obloane, ferestre şi uşi de închidere a golurilor din elementele de compartimentare împotriva 
incendiilor); 

f) tablourile de distribuţie şi întrerupătoarele instalaţiilor electrice de iluminat, de forţă şi 
iluminat de siguranţă şi la sursele de rezervă care sunt destinate să alimenteze receptoare electrice cu rol în 
caz de incendiu; 

g) claviaturile şi vanele instalaţiilor tehnologice sau auxiliare, care trebuie manevrate în caz de 
incendiu, şi punctele de comandă ale acestora (gaze şi lichide combustibile, benzi transportoare); 

h) celelalte mijloace utilizate pentru intervenţie în caz de incendiu (vehicule pentru tractare, 
transport sau izolare, cisterne ori autocisterne de apă şi cheile de pornire ale acestora etc.). 

(2) Căile de acces, de evacuare şi de intervenţie trebuie să fie menţinute în permanenţă 
practicabile şi curate în orice anotimp. Această obligaţie revine persoanelor juridice sau fizice care 
administrează construcţiile, instalaţiile, sistemele, dispozitivele sau mijloacele respective. 

(3) Blocarea căilor de acces, de evacuare şi de intervenţie cu materiale care reduc gabaritul 
de circulaţie stabilit şi efectuarea unor modificări prin care se înrăutăţeşte situaţia iniţială, sunt interzise. 

(4)Peste şanţurile sau săpăturile executate pe căile de acces, de evacuare şi de intervenţie se vor 
amenaja treceri (podeţe) bine consolidate sau se vor asigura căi ocolitoare, semnalizate corespunzător. 

(5) Se interzice blocarea în poziţie deschisă a uşilor de la casele scărilor, de pe coridoare, a celor 
cu dispozitive de autoînchidere sau a altor uşi care au rol să oprească pătrunderea fumului.  

(6) Sistemul de închidere a uşilor de pe traseele de evacuare trebuie să permită deschiderea 
cu uşurinţă a acestora în caz de incendiu. 

(7) Căile de acces, de evacuare şi de intervenţie se vor marca cu indicatoare de securitate, 
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conform reglementărilor legale în vigoare, astfel încât traseele acestora să poată fi recunoscute cu 
uşurinţă, atât ziua cât şi noaptea, de persoanele care le utilizează în caz de incendiu. 

(8) La rampele scărilor care duc la demisol sau la subsol ori la uşile de acces către spaţii şi 
încăperi din care evacuarea nu poate fi continuată se vor monta indicatoare corespunzătoare. 

(9) In casele scărilor, pe coridoare sau pe alte căi de evacuare ale clădirilor nu se admite 
amenajarea de boxe ori locuri de lucru, depozitarea de materiale, mobilier sau obiecte, amplasarea de 
maşini de fotocopiat, dozatoare pentru sucuri/cafea etc., care ar putea împiedica evacuarea persoanelor 
şi a bunurilor, precum şi accesul personalului de intervenţie: 
Art.35. Cheile uşilor de acces în clădiri şi cele ale încăperilor încuiate se păstrează în locuri sau la 
persoane desemnate, astfel încât acestea să poată fi identificate şi folosite în caz de necesitate 
(intervenţie, control, verificări etc.). 
 
Secţiunea 4 - Măsuri pentru sezonul rece 
 
Art.36. Înainte de începerea sezonului rece se iau următoarele măsuri de prevenire: 

a) controlul instalaţiilor şi al sistemelor de încălzire existente la operatorii economici, instituţiile 
publice, locuinţele şi gospodăriile populaţiei, cum sunt surse de căldură, conducte, corpuri şi elemente 
de încălzire, sobe, coşuri şi canale de fum, şi înlăturarea defecţiunilor constatate, asigurându-se 
funcţionarea la parametrii normaţi; 

b) protejarea contra îngheţului a componentelor instalaţiilor de stingere cu apă; 
c) asigurarea uneltelor şi accesoriilor pentru deszăpezirea căilor de acces, de evacuare şi de 

intervenţie. 
 
Secţiunea 5 - Măsuri pentru perioadele caniculare sau secetoase 
 
Art.37. În perioadele caniculare sau secetoase administratorul, conducătorul operatorului economic sau 
instituţiei va elabora un program de măsuri speciale care să contracareze efectele negative ale acestora 
în sfera prevenirii şi stingerii incendiilor care vor fi aduse la cunoştinţă tuturor salariaţilor şi după caz, 
populaţiei. 
Art.38. Măsurile speciale trebuie să cuprindă: 

a) identificarea şi nominalizarea sectoarelor de activitate în care creşte riscul de incendiu în 
condiţiile caracteristice temperaturilor atmosferice ridicate şi lipsei de precipitaţii; 

b) interzicerea utilizării focului deschis în zonele afectate de uscăciune avansată; 
c) restricţionarea efectuării, în anumite intervale din timpul zilei, a unor lucrări care creează 

condiţii favorizante pentru producerea de incendii prin degajări de substanţe volatile sau supraîncălziri 
excesive; 

d) asigurarea protejării faţă de efectul direct al razelor solare a recipientelor, rezervoarelor şi a 
altor tipuri de ambalaje care conţin substanţe inflamabile sau gaze lichefiate sub presiune, prin 
depozitare la umbră (copertine, şoproane deschise etc.) sau, după caz, prin răcire cu perdele de apă; 

e) intensificarea patrulărilor în zonele cu culturi agricole, în cele pentru agrement şi în locuri cu 
vegetaţie forestieră; 

f) asigurarea rezervelor de apă pentru incendiu şi verificarea zilnică a situaţiei existente; 
g) verificarea operativităţii de acţiune a formaţiilor de intervenţie ale serviciilor voluntare şi 

private pentru situaţii de urgenţă; 
h) mediatizarea măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor determinate de efectele sezonului 

canicular şi secetos. 

Secţiunea 6 - Inscripţionări şi marcaje 
 
Art.39. Este obligatorie marcarea cu indicatoare executate şi montate conform standardelor (STAS 
297/1-88 STAS 297/2-88), astfel: 
a) Cu indicatoare de interzicere (roşu pe fond alb): 
- locurile cu pericol de incendiu şi explozie şi cele în care este interzis fumatul şi focul deschis; 
- locurile unde este interzisă utilizarea unor substanţe stingătoare sau de altă natură;  
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b) Cu indicatoare de avertizare (negru pe fond galben): 
- uşile şi obloanele din elementele de compartimentare împotriva incendiilor sau obturatoarele de pe 
instalaţiile de ventilaţie, exhaustoare şi transport pneumatic, care trebuie închise în caz de incendiu; 
- lipsa ieşirii în caz de incendiu într-o anumită direcţie; 
- utilajele care trebuie oprite în caz de incendiu; 
- locurile unde se găsesc lichide şi gaze combustibile şi alte substanţe şi materiale explozive;  
- locurile unde se degajă gaze toxice în caz de incendiu; 
- elementele de construcţii ce se pot prăbuşi în caz de incendiu; 
- căi de acces ce nu se pot utiliza în caz de incendiu. 
c) Cu indicatoare de siguranţă (alb pe fond verde): 
- scările. ieşirile şi traseele căilor de evacuate în caz de incendiu; 
- corpurile de iluminat de siguranţă. 
d) Cu indicatoare de informare generală (alb pe fond albastru): 
- numerele de telefon ale serviciului de pompieri civili şi ale pompierilor militari; 
- tabloul electric general şi întrerupătorul general; 
- clădirea serviciului de pompieri civili; 
- locurile unde este necesară protejarea căilor respiratorii; 
e) Cu indicatoare de informare referitoare la echipamentul şi instalaţiile de protecţie 
împotriva incendiilor (alb pe fond roşu): 
- avertizoarele de incendiu manuale şi detectoarele; 
- hidranţii interiori şi exteriori de incendiu, coloane uscate de hidranţi ; 
- mecanismele de acţionare a cortinelor metalice, trapele pentru evacuarea fumului şi gazelor fierbinţi, 
vanelor, pompelor de incendiu, instalaţiilor cu spumă, abur şi gaze inerte; - centralele de avertizare a 
incendiilor, aparatele de control şi semnalizare pentru instalaţiile sprinkler; - pompele de incendiu; 
- rezervoarele, bazinele şi rampele de alimentare cu apă în caz de incendiu. În situaţii justificate se vor 
prevedea şi monta şi alte indicatoare privind prevenirea şi stingerea incendiilor, ale căror inscripţii 
se stabilesc cu acordul organelor de pompieri 
militari. 
Art.40. Indicatoarele din interiorul clădirilor în care activitatea se desfăşoară în mod curent noaptea sau 
în timpul zilei cu lumină artificială ori cu iluminat natural insuficient, vor avea asigurată iluminarea 
artificială. 
Art.41. În încăperile care prin destinaţia lor se desfăşoară activităţi noaptea sau la lumină artificială, 
se vor folosi indicatoare luminoase de securitate sau reflectorizante. 
Art.42. (1) În clădirile prevăzute cu instalaţii pentru iluminat de siguranţă (avarie) iluminarea 
indicatoarelor care se referă la evacuarea persoanelor din încăperi, va fi asigurată prin circuite 
alimentate de la reţeaua separată a iluminatului de siguranţă sau de la altă sursă independentă de 
energie. 

(2) Această prevedere este obligatorie şi pentru indicatoarele care marchează poziţia hidranţilor 
interiori şi a comenzilor de manevrare a instalaţiilor speciale pentru prevenirea şi stingerea incendiilor 
(cortine metalice, trape de evacuare a fumului şi gazelor fierbinţi, vane, drencere) din clădirile 
publice cu aglomerări de persoane, care funcţionează noaptea sau la lumină artificială. 
Art.43. Indicatoarele se montează în locuri vizibile, la înălţime adecvată pentru a putea fi observate cu 
uşurinţă. 
 
Secţiunea 7 - Instruirea în domeniul situaţiilor de urgenţă. 
 
Art.44. (1) Persoanele fizice şi juridice care desfăşoară activităţi cu personal angajat în condiţiile 
prevăzute de lege sunt obligate să organizeze şi să desfăşoare instruirea acestuia în domeniul prevenirii 
şi stingerii incendiilor în baza Ordinului Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 712/2005 pentru 
aprobarea Dispoziţiilor generale privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă, 
modificat şi completat cu Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 786/2005. 

(2) Utilizatorul trebuie să facă dovada însuşirii de către toţi salariaţii proprii a cunoştinţelor şi 
problematicii care au făcut obiectul instruirilor. 

(3) Informarea şi educaţia populaţiei pentru prevenirea incendiilor se asigură de către primar, 
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prin mijloacele avute la dispoziţie. 
(4) In clădirile publice în care se organizează activităţi la care participă simultan mai mult de 

50 de persoane, prin grija proprietarului sau a administratorului, înainte de începerea activităţii se 
va prezenta o procedură sintetică privind regulile generale de prevenire a incendiilor şi modul de 
comportare şi acţiune în caz de urgenţă publică de incendiu. 
Art.45. Proprietarii, utilizatorii, administratorii şi alţii asemenea vor asigura păstrarea tuturor 
documentelor care să certifice, ori de câte ori situaţia o impune, organizarea şi desfăşurarea instruirii în 
domeniul situaţiilor de urgenţă. 
Art.46. Pentru instruirea personalului în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor patronul poate 
încheia contracte ori convenţii cu persoane fizice sau juridice care deţin competenţa necesară în vederea 
desfăşurării acestei activităţi. 
 
 

CAPITOLUL IV - Reguli şi măsuri de prevenire şi stingere a incendiilor la construcţii social - 
administrative, săli aglomerate, unităţi sanitare, instituţii de învăţământ, locuinţe, târguri, 

oboare, lăcaşuri de cult 

Secţiunea 1 - Clădiri social-administrative 
 
Art.47. (1) La proiectarea şi executarea construcţiilor de orice fel, definitive sau provizorii şi a 
instalaţiilor aferente acestora (tehnologice, electrice, încălzire, ventilaţie, paratrăsnet, semnalizare şi 
stingere a incendiilor etc.), se vor respecta normativele, standardele, normele şi prescripţiile tehnice, 
precum şi alte acte normative în vigoare privind prevenirea şi stingerea incendiilor. 

(2) La extinderea, transformarea, schimbarea destinaţiei, precum şi la reorganizarea activităţii în 
construcţii (modificarea tehnologiei şi a depozitării materialelor, reamplasarea şi îndesirea instalaţilor, 
maşinilor şi utilajelor etc.), se vor respecta normele de prevenire şi stingere a incendiilor şi de dotare cu 
mijloace tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor, în raport cu situaţia nou creată. 

(3) Nu se vor depozita pe culoare, în casele de scări şi alte trasee de evacuare ale clădirii, 
materiale care să împiedice evacuarea sau să mărească pericolul de incendiu. 

(4) Este interzisă încuierea sau blocarea uşilor de pe căile de evacuare ale clădirilor. 
(5) Se interzice iluminarea cu flacără deschisă (lumânări, chibrituri, lămpi etc.) în poduri, 

magazii sau în orice alt loc care prezintă pericol de incendiu. 
(6) Se interzice depozitarea materialelor şi lichidelor combustibile în podurile şi subsolurile 

clădirilor. Nu se admite amenajarea de boxe din lemn în podurile imobilelor sau în casele scărilor. În 
podurile imobilelor nu se vor executa compartimentări din elemente combustibile. 

(7) Covoarele, preşurile etc. folosite pe culoarele, coridoarele şi scările de evacuare vor fi bine 
fixate de pardoseală, astfel încât să nu împiedice evacuarea persoanelor şi bunurilor în caz de incendiu. 

(8) În sălile aglomerate nu se admite accesul unui număr mai mare de persoane decât cel stabilit, 
precum şi introducerea de scaune suplimentare. 
Art.48. Activitatea în instituţii se organizează astfel încât să nu creeze aglomerări ale publicului, care 
să îngreuneze sau chiar să blocheze evacuarea în caz de incendiu. 
 
Secţiunea 2 - Cluburi, discoteci, săli de jocuri 
 
Art.49. (1) Instalaţiile electrice utilizate pentru realizarea jocului de lumini, staţii de amplificare etc. vor 
fi executate şi exploatate în conformitate cu prevederile normativelor în vigoare. 

(2) Mesele cu maximum 8 locuri vor avea cel puţin la una din laturi, culoar de trecere. 
(3) Mesele dreptunghiulare cu maximum 16 locuri vor avea culoare de evacuare la ambele 

capete, pe laturile scurte nu se prevăd scaune. 
(4) Lăţimea liberă a trecerilor între mese pentru accesul la culoarele de evacuare va fi de cel 

puţin 0,60 m la care se adaugă dimensiunile scaunelor. 
(5) Se va asigura un număr suficient de scrumiere pe mese, iar pe holuri scrumierele cu 

picior vor fi amplasate la o distanţă de cel puţin 1,5 m faţă de perdele, draperii etc. 
(6) Nu se vor amplasa instalaţii şi maşini de jocuri la o distanţă mai mică de 1 m faţă de 
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sursele de căldură, tablourile electrice sau uşile de acces şi evacuate. 
 
Secţiunea 3 - Cămine culturale 
 
Art.50. (1) Pe timpul desfăşurării activităţilor în aceste săli, uşile de pe traseele de evacuare trebuie să 
fie descuiate, cu deschidere spre exterior la simpla apăsare pe mâner. 

(2) Înaintea începerii activităţii în sală se va controla şi asigura buna funcţionare a iluminatului 
de siguranţă al sălii. 

(3) În spaţiile în care încălzirea se face cu sobe, alimentare; acestora se va întrerupe înainte de 
accesul persoanelor în sală. 

(4) În casa scenei se vor introduce numai decorurile necesar spectacolului din ziua respectivă iar 
după spectacol vor fi evacuate şi păstrate în magazia de decoruri. 

(5) Trecerile, culoarele, intrările şi ieşirile culoarelor scenei trebuie să fie totdeauna libere. 
(6) Fumatul în casa scenei este admis numai în măsura în care este absolut necesar desfăşurării 

spectacolului respectiv. În anexele scenei fumatul este interzis. 
(7) În sălile în care suprafaţa ocupată de o persoană este mai mică de 1 mp, scaunele, băncile şi 

în general mobilierul se fixează de pardoseală, astfel încât să nu fie răsturnate în caz de panică.). 
(8) La căminele culturale şi în sălile de întruniri cu o capacitate de maximum 200 de locuri, 

scaunele şi băncile pot fi nefixate de pardoseală cu condiţia fixării între ele pe pachete de minimum trei 
rânduri. 

(9) Amplasarea mobilierului în sălile aglomerate se va face astfel încât să se realizeze culoare de 
trecere corespunzătoare, care să asigure accesul publicului la ieşirile din sală. 

(10) Spaţiul liber de trecere dintre rândurile de scaune trebuie să fie de minimum 45 de cm. La 
capetele trecerilor dintre rândurile de evacuare nu se admit trepte. 

(11) În faţa ieşirilor din clădiri cu săli aglomerate trebuie asigurat spaţiu liber pentru persoanele 
ce se evacuează. 

(12) Pentru asigurarea evacuării persoanelor din sălile aglomerate în caz de incendiu se vor numi 
salariaţi care să organizeze şi să supravegheze evacuarea persoanelor şi bunurilor conform planului 
de evacuare. 
 
Secţiunea 4 - Arhive, biblioteci 
 
Art.51. (1) Depozitele de arhive şi depozitele bibliotecilor se recomandă să fie amplasate la caturile 
inferioare ale construcţiilor, cu excepţia subsolurilor şi demisolurilor. 

(2) Încăperile destinate pentru săli de lectură, camere de lucru, conservare, administraţie trebuie 
să fie separate de spaţiile de depozitare a arhivei şi a fondului special al bibliotecilor prin elemente de 
construcţie, incombustibile, rezistente la foc. 

(3) Instalaţiile electrice ale depozitelor de arhivă şi ale bibliotecilor ce deţin peste 100 metri 
liniari de rafturi cu cărţi şi material arhivistic trebuie să fie astfel executate încât să se poată deconecta 
din afara depozitului. 

(4) Intre corpurile de iluminat electrice cu incandescenţă şi materialele combustibile trebuie să se 
asigure o distanţă de siguranţă de cel puţin 35 cm pentru corpuri cu putere de 60 W, 40 cm pentru 75 W 
şi 50 cm pentru 100 W. 

(5) Rafturile, fişierele, dulapurile, rastelele, poliţele etc. utilizate în depozite trebuie să fie 
executate din materiale incombustibile, iar în cazul utilizării materialelor combustibile acestea se 
tratează cu substanţe ignifuge. 

(7) Pentru protecţia bunurilor de valoare, bibliotecile vor fi echipate şi dotate şi cu sistemele, 
instalaţiile şi mijloacele corespunzătoare de prevenire şi stingere potrivit reglementărilor tehnice. 
 
Secţiunea 5 - Unităţi de învăţământ şcolar 
 
Art.52. (1) Se interzice blocarea sau reducerea lăţimii căilor de acces şi evacuare, amenajarea unor 
magazii sub casa scărilor. 

(2) Periodic, se vor efectua exerciţii de evacuare cu elevii din şcoli şi copii din grădiniţe, în 
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vederea prevenirii panicii, a reducerii timpului de evacuare etc. 
(3) Se interzice exploatarea cu defecţiuni sau improvizaţii a instalaţiilor electrice şi de 

încălzire, precum şi intervenţia unor persoane neautorizate la aceste instalaţii. Personalul de serviciu al 
şcolii va fi instruit pentru aprinderea, supravegherea şi stingerea focului în sobe 

(4) In încăperile laboratoarelor se vor asigura condiţii corespunzătoare de păstrare şi utilizare a 
lichidelor inflamabile sau a altor substanţe periculoase. Lucrările de laborator se vor efectua numai 
după efectuarea instructajului de P.S.I. şi sub stricta supraveghere a profesorului de specialitate. 

(5) Se va urmări respectarea normelor şi regulilor de depozitare a bunurilor materiale 
interzicându-se păstrarea materialelor combustibile sub casele de scări, în podurile clădirilor etc. 

(6) Lucrările cu foc deschis se vor executa cu respectarea strictă a normelor, de personal 
autorizat, numai în afara orelor de program. 

(7) Anual şi ori de câte ori este nevoie, vor fi efectuate lucrări de curăţire, verificare şi 
reparare a coşurilor de evacuare a fumului şi gazelor fierbinţi , instalaţiilor de gaz şi a mijloacelor de 
încălzire cu sau fără acumulare de căldură. 
 
Secţiunea 6 - Locuinţe unifamiliale, multifamiliale şi gospodării ale populaţiei 
 
Art.53. (1) Pe timpul exploatării construcţiilor, sunt interzise: 

a) utilizarea aparatelor electrice, cablurilor electrice, prizelor, întrerupătoarelor, dispozitivelor 
de protecţie cu defecţiuni sau cu improvizaţii; 

b) suprasolicitarea reţelei electrice prin folosirea simultană a mai multor receptori; 
c) nesupravegherea aparatelor electrice sub tensiune, cum sunt: fier de călcat, reşou, radiator şi 

altele asemenea; 
d) folosirea siguranţelor fuzibile supradimensionate prin înlocuirea cu liţă a fuzibilului calibrat; 
e) folosirea chibriturilor, lumânărilor, lămpilor de iluminat cu petrol, în spaţii cu pericol de 

incendiu, cum sunt: depozite de furaje, grajduri, magazii, poduri şi altele asemenea; 
f) folosirea chibriturilor, lumânărilor, lămpilor de iluminat cu petrol atât în spaţii cu pericol de 

explozie, respectiv în încăperi în care sunt depozitate produse petroliere, cât şi în lanuri de 
cereale, pajişti, în păduri şi în apropierea acestora; 

g) aşezarea sau păstrarea buteliilor de gaze în apropierea oricăror surse de căldură ori sub 
acţiunea directă a razelor solare; 

h) folosirea buteliilor de gaze lichefiate iară regulatori de presiune, cu garnituri deteriorate ori 
cu furtunuri de cauciuc fisurate sau lărgite la capete; 

i) folosirea flăcării pentru verificarea etanşeităţii buteliei, garniturilor, regulatorilor de presiune sau a 
furtunului/conductei de gaz; verificarea se face numai cu emulsie de apă cu săpun; 

j) încălzirea cu flacără a buteliilor ori folosirea acestora în poziţie culcată, răsturnată sau 
înclinată;  
k) transvazarea gazului din butelie în orice alte recipiente sau folosirea de butelii improvizate; 
1) păstrarea surselor de foc, cum sunt chibrituri, brichete, lumânări, lămpi cu gaz şi altele asemenea, 

în locuri în care au acces copiii; 
m) nesupravegherea copiilor, precum şi blocarea lor în casă cu lumânări aprinse, sobe, plite 

şi/sau aparate electrice aflate în funcţiune. 
n) depozitarea de materiale combustibile sau inflamabile, cum sunt butelii, bidoane cu 

produse petroliere şi altele asemenea, în podurile clădirilor; 
o) folosirea afumătoarelor improvizate ori amplasarea acestora în magazii, poduri, remize, sub 

şoproane sau lângă materiale combustibile; afumătorile se confecţionează din zidării de cărămidă 
şi materiale incombustibile şi se amplasează independent de celelalte construcţii din gospodărie. 

(2) Proprietarii, sunt obligaţi să menţină în permanenţă spaţiile de locuit, coridoarele, scările, 
podurile clădirilor în stare de curăţenie şi ordine. 

(3) Părinţii sunt obligaţi să supravegheze, să educe şi să interzică copiilor accesul ori mânuirea 
oricăror materiale sau substanţe care pot provoca incendii, explozii, etc. 

(4) În subsolul sau demisolul clădirilor de locuit se pot amenaja boxe, cu condiţia 
utilizării acestora numai pentru depozitarea materialele şi substanţele fără risc mare de incendiu şi 
asigurării măsurilor de protecţie corespunzătoare. 
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Art.54. (1) Se interzice folosirea sobelor şi a altor mijloace de încălzire defecte, supraalimentate cu 
combustibil sau nesupravegheate, precum şi aprinderea focului utilizându-se lichide inflamabile. 

(2) Verificarea, repararea, izolarea termică şi curăţirea periodică a coşurilor de evacuare a 
fumului sunt obligatorii. 

(3) Sobele cu acumulare de căldură vor fi prevăzute cu fundaţii proprii şi nu vor fi amplasate 
direct pe pardoseala combustibilă sau pe grinzile de lemn ale planşeelor 

(4) Distanţa de la partea superioară a sobelor până la tavanul combustibil al încăperii, va fi de 
minimum 45 cm dacă este neprotejat şi de 30-35 cm când este protejat prin tencuire. Această protecţie 
trebuie să depăşească perimetrul sobei cu acumulare de căldură în toate direcţiile cu minimum 15 cm.. 

(5) Distanţa între sobe sau burlane şi pereţii combustibili precum şi între burlane şi planşeele 
combustibile, va fi de minimum 1 m dacă sunt neprotejate şi de minimum 0,70 m când sunt 
protejate prin tencuire sau zidărie; distanţa între partea superioară a sobei şi planşeul combustibil va fi 
de 2 m la planşeele neprotejate şi de minimum 1,5 m la cele protejate; 

(6) In încăperile cu pereţi din materiale combustibile, porţiunea de perete din dreptul sobei 
cu acumulare de căldură va fi înlocuită cu o zidărie din materiale incombustibile, care va depăşi 
marginile sobei cu 50 cm. Dacă această soluţie nu este posibilă, se va asigura o distanţă de 50 cm. 
Între sobă şi pereţii combustibili neprotejaţi sau 40 cm faţă de cei protejaţi prin tencuire şi zidărie. 

(7) Pardoseala combustibilă de sub sobele metalice, se va izola printr-un postament de cărămidă 
sau beton, cu grosimea de 6 cm. Această protecţie va depăşi perimetrul sobei, lateral cu 25 cm şi în faţa 
focarului cu 50 cm. 

(8) Este interzisă aprinderea focului utilizând benzină, petrol sau alte lichide inflamabile; 
(9) La trecerea prin planşee zidăria coşului se va îngroşa cu un strat de 0,25 m, lăsându-se 

un spaţiu de 0,2 m între această zidărie şi elementele combustibile ale planşeului; 
(10) Coşurile pentru evacuarea fumului se vor amplasa astfel să se evite aprinderea elementelor 

combustibile din vecinătatea lor. Pentru aceasta se vor respecta următoarele: 
a) grinzile încastrate în pereţii din apropierea coşurilor trebuie să păstreze faţă de canalele de fum o 

distanţă de 0,25 m. Grinzile care nu pot fi amplasate la această distanţă, precum şi cele care prin poziţia 
lor ar trebui să intersecteze zidăria coşurilor, vor fi sprijinite pe grinzile vecine prin intermediul unor 
juguri, astfel încât între capetele lor şi zidăria coşurilor, să se păstreze distanţa cerută; 

b) coşurile de fum practicate în pereţi combustibili vor avea zidăria îngroşată, astfel încât distanţa 
dintre canalul de fum şi elementele combustibile ale pereţilor să nu fie mai mică de 0,25 m; 

c) la trecerea prin încăperi, zidăria coşurilor trebuie bine întreţinută şi rostuită, bine umplută cu 
mortar, nu se admite sub nici un motiv existenţa fisurilor în zidăria coşurilor; 

d) este interzisă racordarea sobelor la coşuri metalice sau scoaterea burlanelor prin ferestre, pe sub 
streaşină etc. 

(11) Elementele de limitare a propagării focului, de izolare termică şi de etanşare la fum şi la 
gaze fierbinţi din alcătuirea construcţiilor se menţin permanent în bună stare, pentru a-şi îndeplini rolul 
stabilit. 
Art.55. La adăposturile de animale, magazii şi alte dependinţe asemănătoare, se vor respecta 
următoarele reguli şi măsuri de prevenire a incendiilor: 

a) este interzis a se intra în aceste construcţii cu lumânări, chibrituri aprinse sau lămpi de petrol, 
iluminatul realizându-se cu corpuri de iluminat electrice prevăzute cu globuri de protecţie sau cu 
felinare de vânt în stare bună; cablurile electrice vor fi pozate numai pe materiale incombustibile; 

b) în grajduri, magazii, şuri este interzis fumatul sau accesul cu foc deschis; 
c) uşile grajdurilor vor fi construite fără praguri şi se vor deschide spre exterior. 

    d) la încălzirea grajdurilor cu sobe cu acumulare de căldură, aprinderea şi alimentarea focului trebuie se 
face numai din exterior; 

e) este interzisă folosirea afumătorilor improvizate care prezintă pericol de incendiu în magazii, şuri, 
sau instalate în apropierea materialelor combustibile; 
Art.56. La depozitarea furajelor, paielor şi a altor materiale, se vor respecta următoarele reguli de 
prevenire a incendiilor: 

a) furajele, paiele şi alte materiale combustibile vor fi depozitate, după posibilităţi, la distanţa de 
minim 10 m faţă de casă, bucătării de vară, cuptoare, magazii etc.; 

b) este interzisă folosirea focului deschis la o distanţă mai mică de 10 m. sau a mijloacelor de 
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iluminat cu flacără liberă în imediata apropiere a acestora; 
Art.57. La utilizarea bucătăriilor de vară, cuptoarelor şi maşinilor de gătit, se vor respecta următoarele 
reguli de prevenire a incendiilor: 

a) este interzis a se scoate burlanele de metal pe fereastră sau pe sub streşini iară să fie izolate 
pe părţile combustibile ale construcţiei. 

b) cenuşa cu jar nu trebuie aruncată la întâmplare, pe lângă furaje, şuri, grajduri sau alte materiale 
combustibile; cenuşa se va depozita într-o groapă anume amenajată, după ce mai întâi a fost stins cu apă 
jăraticul rămas în ea. 

 
 
Secţiunea 7- Târguri, oboare şi pieţe 
 
Art.58. Administratorii unor astfel de locuri publice vor lua măsuri pentru: 

a) delimitarea locurilor destinate diverselor activităţi ce se desfăşoară în perimetrul târgului 
(comercializare animale, cereale, bunuri consum, scânduri şi materiale de construcţii); 

b) interzicerea utilizării focului deschis pe timpul desfăşurării activităţii în târguri şi pieţe; 
c) asigurarea depozitării jarului de la grătarele de preparare a gustărilor calde în locuri special 

amenajate; 
d) menţinerea liberă a căilor de acces, evacuare şi intervenţie în caz de incendiu; 
e) amenajarea şi dotarea posturilor de incendiu cu mijloace şi materialele de primă intervenţie 

conform normelor în vigoare; 
f) stabilirea de către factorii de conducere a modului de anunţare a incendiilor şi organizarea primei 

intervenţii; 
 
Secţiunea 8 - Lăcaşuri de cult 
 
Art.59. (1) Administratorii unor astfel de locuri publice vor lua următoarele măsuri: 

a) uşile de acces - evacuare să aibă deschiderea spre exterior. 
b) gabaritele traseelor de circulaţie în zona de acces a bisericilor să nu fie reduse prin 

amenajarea unor puncte de vânzare a obiectelor cu specific bisericesc. 
c) elementele constructive din structura podurilor, acoperişurilor, şarpantelor şi catapetesmelor să fie 

protejate cu substanţe ignifuge. 
d) exploatarea instalaţiilor electrice cu defecţiuni sau improvizaţii. 
e) utilizarea mijloacelor de încălzire fără acumulare de căldură, neomologate sau improvizate, 

confecţionate artizanal. 
f) întreţinerea coşurilor de fum şi a instalaţiilor de protecţie împotriva descărcărilor electrice 

atmosferice. 
g) protejarea termică a coşurilor de fum faţă de elementele de construcţie combustibile. 
h) dotarea lăcaşurilor de cult cu mijloace de primă intervenţie şi menţinerea acestora în stare de 

intervenţie. 
i) utilizarea focului deschis (lumânări, candele, etc.) în clădirile de cult este admisă numai in 

condiţiile asigurării măsurilor specifice de prevenire a incendiilor şi, după caz, numai în locurile 
stabilite şi amenajate corespunzător. 

(2) În perioada sărbătorilor creştineşti, când bisericile cunosc un număr sporit de credincioşi care 
le frecventează, se recomandă: 
- aducerea la cunoştinţa enoriaşilor a măsurilor de protecţie împotriva incendiilor specifice, îndeosebi 
privind utilizarea focului deschis; 
- limitarea accesului credincioşilor în incinta bisericilor peste capacitatea bisericii, în scopul evitării 
producerii unor accidente; 
- supravegherea permanentă, de către o persoană special desemnată, a sobelor sau altor mijloace de 
încălzit, pe toată durata funcţionării lor; 
- stingerea focurilor şi scoaterea de sub tensiune a aparatelor electrice de încălzit, înainte de părăsirea şi 
încuierea bisericii; 
- amenajarea unor locuri pentru depunerea lumânărilor aprinse, la distanţa de siguranţă faţă de 
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elementele combustibile din interiorul bisericii, de preferinţă în tăvi metalice umplute cu nisip sau 
cu apă. 
 

CAPITOLUL V - Reguli şi măsuri de prevenire şi stingere a incendiilor specifice unor 
sectoare de activitate 
 
Secţiunea 1 - Ateliere de întreţinere şi reparaţii auto 
 
Art.60. (1) In atelierele de întreţinere nu se va introduce un număr mai mare de autovehicule decât cel 
pentru care au fost construite. 
            (2) Numărul de autovehicule ce se vor introduce în secţiile de întreţinere, amenajate în clădiri 
care iniţial au avut altă destinaţie, se va stabili astfel: 

a) între autovehicule să existe spaţiile minime impuse de procesul tehnologic respectiv; 
 b) să se asigure evacuarea rapidă a autovehiculelor din interiorul atelierului în caz de incendiu.  
Art.61. (1) La autovehiculele aduse în atelierele de reparaţii, combustibilul din rezervoare trebuie să 

fie evacuat, iar legăturile de la acumulator desfăcute. 
   (2) Degresarea, curăţarea şi spălarea pieselor în secţiile de întreţinere se va face numai în băi 

cu soluţie de sodă caustică încălzită. 
   (3) Petrolul lampant sau motorina se pot folosi numai în cantităţi mici la spălarea pieselor şi 

numai în băi speciale, cu capace, amenajate în locuri ferite de pericolul aprinderii sau incendierii. 
 (4) Băile care folosesc cantităţi mai mari de solvenţi trebuie amplasate în încăperi separate, 

respectându-se cu stricteţe normele de prevenire şi stingere a incendiilor. În aceste încăperi se vor 
asigura hote de aspiraţie montate deasupra băii şi instalaţii mecanice de ventilaţie. 

(5) Deşeurile combustibile (uleiuri, unsori) provenite de la mecanismele autovehiculelor aflate 
în revizie sau în reparaţii vor fi colectate în vase speciale, acoperite cu capac, ce vor fi evacuate 
din atelier la terminarea lucrului. 

(6) Cârpele îmbibate cu ulei, unsori, se vor depune în cutii metalice cu capac care, la sfârşitul 
zilei de lucru se vor evacua în locuri stabilite sau amenajate pentru aceasta. De asemenea, reziduurile de 
pe pardoseală se colectează cu nisip care se adună şi se evacuează din atelier. 

(7) Este interzis a se depozita, în interiorul secţiilor şi atelierelor de reparaţii auto, bidoane care 
conţin carbid, vopsele, diluanţi, cauciucuri, cherestea şi în general, orice alt material combustibil.  

Art.62. Sunt interzise: 
a) sudura sub autovehicul înainte de curăţarea acestuia de ulei; 
b) sudura la caroserie fără a se lua măsuri de protecţie a capitonajelor, conductelor de carburanţi, 

conductelor electrice; 
c) sudura la rezervorul de combustibil al autovehiculului, iară o prealabilă curăţare interioară a 

acestuia; 
d) folosirea lămpilor de benzină sau a focului deschis pentru diverse necesităţi de ordin tehnologic, 

în afară de locurile special amenajate în acest scop. 
e) utilizarea canistrelor pentru benzină şi ulei necorespunzătoare (fără capac etanş, nerezistente, 

uzate sau din material plastic). 
Art.63. Pentru asigurarea unei intervenţii imediate în caz de incendiu, secţiile şi atelierele vor fi dotate 
cu mijloace de stingere iar pentru evacuarea rapidă a autovehiculelor se va întocmi un plan de evacuare 
cu indicarea precisă a operaţiunilor ce trebuie efectuate şi a utilajelor ce vor fi folosite în acest scop. 
 
Secţiunea 2 - Autovehicule care pleacă în cursă 
 
Art.64. (1) Înainte de a pleca în cursă se va organiza verificarea tuturor autovehiculelor cu privire la: 
starea tehnică a maşinii, reglajul la instalaţiile de alimentare, de eşapare a gazelor arse, instalaţia 
electrică, dotarea cu mijloace de stingere a incendiilor şi prim ajutor. 

(2) Este interzisă alimentarea carburatorului cu benzină prin turnare liberă sau prin alte 
sisteme improvizate. 

(3) Este interzis a se transporta în autovehiculele destinate transportului în comun, în 
autoturisme sau în cabinele autocamioanelor butelii cu gaze lichefiate şi substanţe inflamabile. 
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Secţiunea 3 - Staţii de alimentare cu carburanţi 
 
Art.65. (1) Conductele şi rezervoarele vor fi controlate permanent în ceea ce priveşte etanşeitatea. 

(2) Capacele rezervoarelor vor fi prevăzute cu garnituri de cauciuc. 
(3) Opritoarele de flăcări de pe conductele de aerisire ale rezervoarelor vor fi întreţinute şi 

menţinute în stare bună de utilizare. 
(4) Golirea rezervoarelor în vederea verificărilor şi reparaţii se va efectua cu pompe 

acţionate prin motoare protejate antiexploziv sau alte sisteme ce nu prezintă pericol de incendiu sau 
explozie. 

(5) Nu se va umbla cu foc deschis şi nu se va fuma pe o rază 50 m de locurile unde ar 
putea avea loc degajări de vapori inflamabili. 
Art.66. (1) Alimentarea cu carburanţi a autovehiculelor se va face la lumină corespunzătoare, cu 
motorul oprit. 

(2) Ajutajul pistolului va face contact cu rezervorul fără lovire, evitându-se deversarea 
carburantului. 

(3) Scurgerile de benzină se vor îndepărta înainte de pornirea autovehiculului, prin 
acoperirea acestora cu nisip. 

(4) Se recomandă coborârea pasagerilor din autovehicule pe timpul alimentării. 
(5) Este interzisă alimentarea autovehiculelor din vase deschise cu excepţia motoarelor care 

necesită alimentarea cu amestecuri de benzină şi ulei. 
Art.67. Motoarele şi echipamentele electrice aferente pompelor vor fi menţinute cu gradul de 
protecţie antiexploziv prevăzut. Este interzisă înlocuirea acestora cu altele având grad de protecţie mai 
scăzut.  
Art.68. Este interzisă: 

a) distribuirea carburanţilor în vase din materiale plastice, fără capace de închidere.  
b) orice fel de reparaţii la autovehicule în incinta staţiei. 
c) parcarea autovehiculelor în incinta staţiei, cu excepţia celor care dispun de zone de parcare. 
 

Secţiunea 4 - Staţii de livrare butelii GPL 
 
Art.69. Punctele de desfacere a buteliilor cu GPL se modulează pentru următoarele capacităţi de 
stocare: 
- până la 250 kg de GPL; 
- între 250-750 kg GPL; 
- între 750-1250 kg GPL. 
Art.70. Punctele de desfacere a buteliilor se pot organiza în: 

a) şoproane metalice închise perimetral cu plasă de sârmă; 
b) rastele metalice acoperite. 

Art.71. (1) În interiorul şoproanelor, buteliile se pot stivui în poziţie verticală, cu robinetul în sus, 
pe maximum două rânduri suprapuse, cele pline şi pe cel mult trei rânduri cele goale. 

(2) Buteliile de tipodimensiuni diferite vor fi stivuite separat, pentru a se asigura stabilitatea 
stivelor. 

(3) Stivuirea buteliilor în şoproane se va realiza de regulă pe latura dinspre NORD. 
(4) Se pot organiza puncte de desfacere având stocat un număr diferit de butelii, cu condiţia de 

a nu depăşi capacităţile modulate şi maxim 1250 kg GPL. 
(5) În rastele, buteliile pline şi cele goale se pot dispune împreună numai pe două rânduri, 

cu robinetele în sus. 
Art.72. (1) Punctele de desfacere a buteliilor cu GPL, organizate în rastele sau şoproane, se 
amplasează faţă de vecinătăţi astfel încât să respecte distanţele minime prevăzute de N.P. 018/1997. 

(2) Punctele de desfacere a buteliilor se amplasează pe terenuri cât mai orizontale (panta 
maximă admisă 3°%). Panta nu trebuie să conducă scăpările de GPL spre surse de foc sau să fie 
orientată pe direcţia vântului dominant. 

(3) Pe distanţa de 3 m faţă de punctul de desfacere a buteliilor, nu se vor afla materiale, iar 
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terenul din acest spaţiu se acoperă cu nisip sau se sapă periodic. 
Art.73. (1) În staţiile de distribuţie a carburanţilor la autovehicule (benzinării), se pot amplasa puncte 
de desfacere a buteliilor, organizate în rastele acoperite, dispuse astfel încât să se respecte 
distanţele minime prevăzute de norme. 

(2) Zonele "Ex" ale punctelor de desfacere a buteliilor nu vor coincide cu cele ale benzinăriilor 
(guri de vizitare, de alimentare, aerisire, pompe de distribuţie, etc.). 
Art.74. (1) Se pot organiza puncte de desfacere a buteliilor portabile cu GPL, în rastele, fără a 
depăşi cantitatea totală de 500 kg GPL, lângă garduri din beton sau zidărie existente, pline şi 
etanşe, cu înălţimea minim 1,8 m şi rezistenţa la foc de cel puţin 60 min.. 

(2) Punctele de desfacere a buteliilor organizate în rastele, cu maxim 500 kg GPL, se pot 
amplasa şi lângă zidurile pline şi etanşe rezistente la foc ale construcţiilor, cu excepţia celor având 
destinaţii sociale, culturale, învăţământ, săli aglomerate şi clădiri înalte.. 

(3) Şoproanele vor avea structură metalică, dimensionată conform reglementărilor în vigoare şi 
funcţional conform cantităţilor de GPL ce urmează a fi stocate. Ele vor fi fixate pe platformele din 
beton, cu strat exterior antiscântei, ce va depăşi conturul şoproanelor cu 20 cm. 

(4) Şoproanele vor fi închise perimetral cu plasă de sârmă cu ochiuri de maxim 5 cm 
(5) Fiecare şopron va fi prevăzut cu uşă de acces de 1,0 x 2,1 m. cu toc, din profil metalic. 

Jumătatea inferioară a uşii va fi realizată din plasă de sârmă, iar cea superioară din tablă, pentru a 
permite inscripţionări de avertizare-interzicere, necesare. Suprafeţele de contact ale uşii cu tocul se vor 
proteja cu materiale care nu produc scântei la lovire. Uşa va fi prevăzută cu încuietoare.  
Art.75. (1) Rastelele de desfacere a buteliilor sunt structuri metalice sudate, care permit stocarea pe 
două rânduri a buteliilor. 

(2) Pentru a satisface cerinţele de mai sus, rastelele sunt închise lateral prin fâşii de tablă, care au 
şi rolul de a proteja butelii împotriva razelor solare. 

(3) Rastelele se fixează pe sol împotriva răsturnării şi pe una din laturi se prevăd cu uşi 
pentru introducerea şi preluarea buteliilor. Uşile vor dispune de încuietori. 

(4) Şoproanele şi rastelele vor fi acoperite cu tablă, plană sau cutată, prinsă în puncte de sudură.                 
(5) Structurile metalice ale punctelor de desfacere a buteliilor (şoproane sau rastele) se vor 
lega la pământ. 
(6) Pe uşile punctelor de desfacere, la şoproane şi pe fâşiile de tablă la rastele, se vor 

realiza inscripţionări privind produsul depozitat, pericolul creat. De asemenea, se vor monta 
indicatoare de avertizare şi interzicere a fumatului şi focului deschis în zonă. 

(7) Punctele de desfacere a buteliilor se dotează cu minimum 2 stingătoare cu praf şi C02 tip P6. 
          Stingătoarele se vor monta în exteriorul punctelor de desfacere, astfel încât să fie uşor accesibile. 
Art.76. Pentru alarmare în cazul unor situaţii periculoase la punctele de desfacere, se vor prevedea 
dispozitive adecvate. Acestea vor fi folosite pentru a anunţa scăpări periculoase de gaze, care 
implică evacuarea persoanelor din zonă şi stingerea focurilor din vecinătatea punctului de desfacere a 
buteliilor sau pentru alertare în caz de incendii. 
Art.77. (1) Atunci când punctul de desfacere a buteliilor este amenajat pe un loc neîmprejmuit, se 
prevede un gard incombustibil de minim 1,8 m înălţime, prevăzut cu poartă de acces şi asigurată cu 
sisteme de încuiere. Pentru punctele de desfacere a buteliilor prevăzute în spaţii împrejmuite, nu se 
prevăd alte garduri. 

(2) Amplasarea punctelor de desfacere a buteliilor, nu trebuie să împiedice sau să 
primejduiască ieşirile în caz de incendii, din clădirile aflate în aceeaşi curte sau în vecinătate. 
Art.78. Punctele de desfacere a buteliilor portabile, organizate în rastele şi şoproane, se amplasează 
faţă de vecinătăţi, astfel încât să se respecte distanţele minime din tabelul de mai jos: 

Distanţa în m. pentru puncte de 
desfacere care stochează (kg. GPL) 

Nr. 
crt. 

Denumirea obiectivului 
învecinat până la 

250 
între 250- 
750 

între 750 
1250 

1. Construcţii, indiferent de 
gradul de rezistenţă la foc 
pentru funcţiuni: 
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 ∎ locuinţe 5 8 10 
 ∎ social-administrative 5 8 10 
 producţie şi/sau 

depozite de materiale 
combustibile sau 
incombustibile 

7 10 1 5 

 

 

 ∎ publice (şcoli, spitale, 
muzee, cluburi, săli aglomerate, 
clădiri înalte şi foarte înalte) 

15 20 30 

 ∎ magazine de produse 
combustibile şi incombustibile 

6 8 10 

2. Construcţii sub nivelul 
terenului 
Goluri în pereţi (uşi, ferestre) 

4 5 6 

3. Ateliere, garaje, remize CF, 
centrale şi puncte termice, 
posturi de transformare şi 
distribuţie electrică 

6 8 10 

4. Căi ferate curente:    
            cu tracţiune Diesel; 15 20 20 
            cu tracţiune cu abur sau 

electrică 
6 9 10 

5. Linii de tramvai sau troleibuz 6 9 10 
6. Linii electrice aeriene 

(H=înălţimea stâlpului) 1,5 H 

7. Marginea carosabilului străzilor 
şi drumurilor 

5 8 10 

8. Păduri 13 13 15 
9. Limita terenului (gardul)  4 5 

 
Art.79. (1) Transportul buteliilor pline sau goale de la staţia îmbuteliere la punctul de desfacere şi 
invers, se realizează prin grija staţiei de îmbuteliere sau a societăţii autorizate de aceasta, cu mijloace 
de transport amenajate corespunzător. 

(2) Descărcarea buteliilor pline din mijlocul de transport amenajat corespunzător, va începe 
numai după oprirea motorului, asigurarea mijlocului de transport cu frână de siguranţă, în 
prezenţa conducătorului auto sau a delegatului care îl însoţeşte. 

(3) Buteliile se descarcă manual, bucată cu bucată, cu mare atenţie, pentru a putea verifica 
dacă fiecare butelie: 
- are eticheta de control/garanţie sau sigiliul staţiei de îmbuteliere; 
- are capacul de protecţie montat şi operabil, astfel încât, prin demontare să se poată realiza 
celelalte controale; 
- are robinetul închis; 
- are montată piuliţa înfundată din plastic; 
- are termenul de verificare periodică ISCIR; 
- nu prezintă urme de striviri sau deformări, care s-ar fi putut produce pe timpul transportului; 
- nu prezintă scăpări de gaze detectabile de operatori şi în nici un caz nu vor controla scăpările cu 
flacără. 
Art.80. (1) Buteliile care nu satisfac aceste condiţii nu vor fi acceptate la punctul de desfacere, 

fiind returnate cu acelaşi mijloc de transport la staţia de îmbuteliere. 
(2) Etanşeitatea buteliei se verifică în faţa cumpărătorului cu emulsie de apă şi săpun 

remontându-se capacul de protecţie. 
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(3) Consumatorilor noi, li se înmânează instrucţiunile de utilizare a GPL.. 
(4) Buteliile goale vor fi aduse la punctele de desfacere cu robinetele închise, curate şi cu 

capacele de protecţie montate. 
(5) In punctele de desfacere temperatura buteliilor nu trebuie să depăşească 40°C. 

   Art.81. La exploatarea punctelor de desfacere a buteliilor se vor respecta: 
a) în interiorul punctelor de desfacere şi pe o distantă de 3 m în jurul lor, se interzice depozitarea 

oricăror obiecte sau materiale, combustibile sau incombustibile; 
  b) în interiorul punctelor de desfacere şi pe o distanţă de 10 m în jurul acestora, se 

interzice depozitarea buteliilor cu alte gaze şi a unor ambalaje cu produse petroliere lichide; se 
exceptează stingătoarele cu C02 şi praf din dotare; 

  c) se interzice fumatul şi efectuarea lucrărilor cu foc deschis la mai puţin de 10 m de punctele 
de desfacere; 

  d) se interzice distribuirea buteliilor pe timpul nopţii, dacă punctul de desfacere nu este prevăzut 
cu instalaţie de iluminat corespunzătoare; 

  e) se interzice orice intervenţie la butelii în centrul de desfacere, ca de exemplu: repararea robinetelor; 
înlocuirea robinetelor; transvazarea conţinutului buteliilor; controlul încărcării buteliilor prin 
deschiderea robinetului; reparaţii la corpul sau fusta buteliei şi orice intervenţii care ar putea produce 
scântei; 

  f) se interzice oprirea autovehiculelor şi desfăşurarea oricărei activităţi nespecifice la mai puţin 
de 5 m de punctul de desfacere. 
Art.82. (1) În cazul producerii unui incendiu în vecinătate, se anunţă imediat serviciul voluntar 
pentru situaţii de urgenţă şi pompierii, se intervine pentru stingerea incendiului, se stropesc buteliile 
cu apă şi se evacuează într-un loc ferit de radiaţiile termice ale incendiului. 

(2) Intervenţia la buteliile din punctul de desfacere se va efectua numai sub controlul 
proprietarului. 
Art.83. La fiecare punct de desfacere a buteliilor se asigură: 
- Fişe de instruire individuală a personalului de operare angajat în domeniul situaţiilor de urgenţă; 
- Instrucţiuni specifice de operare şi desfacere a buteliilor.. 
 
Secţiunea 5 - Ateliere de prelucrarea maselor plastice 
 
Art.84. (1) La prelucrarea maselor plastice şi exploatarea utilajelor care prezintă pericol de incendiu 
cum sunt maşinile de injecţie şi suflat, maşinile de extrudare etc., se vor lua următoarele măsuri: 

a) punerea în funcţiune a maşinilor se va face după ce în prealabil, au fost verificate şi reglate de către 
specialişti:sistemul automat de conducere a procesului tehnologic; sistemul de încălzire a maşinilor; 
sistemul de răcire; sistemul de ventilaţie locală şi alte măsuri care să ducă la menţinerea parametrilor 
tehnologici stabiliţi prin reţetele de fabricaţie; 

b) malaxoarele în care se prelucrează nitrolac vor fi prevăzute cu capace de închidere etanşe; 
c) izolările termice ale conductorilor şi ale rezistenţelor electrice, conductelor de încălzire a utilajelor, 

vor fi în bună stare şi cu legăturile corect executate; 
d) se va asigura în mod continuu ventilaţia locală pentru a putea evacua gazele inflamabile; 
e) se vor lega utilajele la instalaţia de scurgere a electricităţii statice, iar maşinile de produs folii 

pentru îndepărtarea electricităţii statice de pe folii se vor executa dispozitive de colectare; 
f) maşinile vor fi curăţate în interior de materialul lipit în timpul funcţionării de corpurile lor, pentru a 

se evita autoaprinderea amestecului, în special la maşinile care lucrează la cald; 
g) sacii cu granule de mase plastice şi ambalajele nu vor fi depozitaţi lângă maşinile care sunt 

încălzite cu rezistenţe electrice sau lângă corpuri electrice; 
h) este interzisă păstrarea în încăperile de fabricaţie a lubrifianţilor în cantităţi mai mari decât 

necesarul pentru o zi. Aceştia se păstrează spaţii speciale şi în vase închise; 
i) în compartimentele de fabricaţie se va menţine în permanenţă curăţenia, îndepărtând de pe pereţi, 

pardoseală şi maşini praful depus, cârpele îmbibate cu praf şi unsoare se vor păstra în cutii cu 
capac închis; 

j) în halele cu maşini se vor păstra materiile prime numai în cantităţile necesare fabricaţiei pentru o 
zi, în scopul micşorării pericolului de incendiu, fără să se blocheze căile de circulaţie din interior, 
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precum şi ieşirile din încăperile de fabricaţie. Eventualele scurgeri de lichide combustibile de pe 
pardoseli se vor îndepărta imediat; 

k) este interzisă exploatarea instalaţiilor electrice cu defecţiuni şi improvizaţii. 
(2) Prepararea cernelurilor prin diluare cu solvenţi, necesare la imprimare se va face în încăpere 

separată de hala de maşini cu respectarea măsurilor de prevenire a incendiilor corespunzătoare mediului 
din categoria de pericol de incendiu a încăperii respective. 

(3) Cerneala preparată va fi adusă în hala maşinilor de imprimat, închisă, în cantitatea 
necesară pentru un schimb de lucru. 

(4) Coloranţii se vor feri de contactul cu uleiuri sau reziduurile acestora, pentru a se evita 
pericolul de autoaprindere. 

(5) Lacurile, acetona şi alcoolul se vor depozita în magazii întunecoase şi reci, ferite de contactul 
cu lumina solară. 

(6) Magaziile de solvenţi organici sau alte produse volatile, inflamabile, ca: lacuri, acetonă, 
alcool, negru de fum etc., se vor ilumina indirect prin geam, fiind interzisă montarea instalaţiei electrice 
în interiorul magaziilor. 

(7) Motoarele electrice ale maşinilor de sfărâmat smoală colofon etc. precum şi cele de raşchetat 
stearină sau parafină vor fi capsulate. 
Art.85. Pentru localizarea şi lichidarea incendiilor se vor folosi ca agenţi stingători:  
- la magaziile de plastifianţi, materii prime şi clorura de vinil - gaze inerte;  
- la PVC praf polietilena şi galiamidele - apă pulverizată sau spumă; 
 
Secţiunea 6 - Fabrici si ateliere de preparare a lacurilor şi vopselelor 
 
Art.86. (1) La atelierele de preparat lacuri şi vopsele, toate cazanele, malaxoarele şi rezervoarele 
fixe vor fi prevăzute cu braţe de absorbţie a gazelor şi capace cu închidere etanşă. 

(2) Instalaţia electrică de iluminat şi forţă din ateliere de preparat lacuri şi plastifianţi va fi de tip 
antiex. 

(3) Personalul muncitor din aceste ateliere nu va purta încălţăminte prevăzută cu părţi metalice şi 
vor folosi scule din materiale neferoase, în vederea evitării producerii scânteilor electrostatice sau 
mecanice. 

Secţiunea 7 - Ateliere de vulcanizare 
 
Art.87. (1) Încăperile atelierelor de vulcanizare trebuie să fie prevăzute cu instalaţii de ventilaţie 
corespunzătoare. 

(2) În atelierele de vulcanizare unde se degajă praf, instalaţiile electrice de iluminat şi forţă 
trebuie să fie prin construcţie, etanşe la praf, iar în atelierele unde se desfăşoară lucrări care degajă 
vapori inflamabili, instalaţia electrică de iluminat trebuie să fie de tip antiex. 

(3) Tablourile de distribuţie a curentului electric trebuie să fie amplasate în exteriorul atelierului 
de vulcanizare. 
Art.88. (1) Încălzirea încăperilor, atelierelor se va face cu apă caldă sau abur de joasă presiune, 
radiatoarele de încălzire şi conductele vor fi permanent curăţate de praf, iar la distanţa de 50 de cm. de 
acestea să nu fie nici un fel de material combustibil. 

(2) Încălzirea cu sobe cu acumulare de căldură se admite numai la atelierele mici de vulcanizare 
şi numai cu condiţia ca acestea să aibă uşiţele de alimentare situate în exteriorul atelierului.  
Art.89. În atelierele de vulcanizare sunt interzise: 
- fumatul şi aprinderea chibriturilor; 
- folosirea corpurilor incandescente; 
- folosirea flăcării deschise; 
- depozitarea materialelor inflamabile deoarece acestea se aprind cu uşurinţă. 

 



 23 
 

CAPITOLUL VI - Măsuri pentru prevenirea şi stingerea incendiilor în activitatea de prelucrare a 
lemnului 

 
Secţiunea 1 - Prevederi Generale 
 
Art.90. Prevederile din aceste norme sunt valabile pentru mai multe categorii de unităţi de prelucrare şi 
industrializare a lemnului (depozite, fabrici de cherestea, mobilă, tapiserii, ateliere de tâmplărie, fabrici 
de făină de lemn, uscătorii, parchete, placaje, panele, furnire, PAL, PAF, PFL, lăzi, uşi, ferestre, 
depozite şi magazii aferente acestora, ateliere mecanice etc.) în care se găsesc secţii de fabricaţie de 
acest gen. Pentru produsele, tehnologiile şi instalaţiile noi, care se vor introduce în viitor, se vor elabora, 
după caz, măsuri suplimentare corespunzătoare de prevenire şi stingere a incendiilor. 
Art.91. (1) Liniile de fabricaţie, maşinile şi orice echipament auxiliar vor fi exploatate cu 
respectarea strictă a tehnologiei, a instrucţiunilor specifice ale furnizorului şi proiectantului, care vor fi 
folosite şi la instructajul personalului ce le utilizează. 

(2) Utilajele în curs de experimentare vor fi puse sub supraveghere specială pe timpul 
funcţionării. Liniile de fabricaţie şi maşinile nu se vor porni, deservi şi opri decât de personal 
anume instruit şi desemnat. Este interzis a se folosi scule de lucru uzate sau necorespunzătoare, precum 
şi orice utilaje defecte sau improvizate. 

(3) Schimbările de tehnologii, instalaţii, modificări şi adaptări ale acestora, se vor face cu 
respectarea normelor de prevenire şi stingere incendiilor. 

(4) Pentru fabricile sau secţiile din cadrul obiectivelor de prelucrare sau industrializare a 
lemnului, cu procese tehnologice specifice altor sectoare de activitate decât celor de prelucrare a 
lemnului, se vor respecta şi normele de prevenire şi stingere specifice profilului de activitate în care se 
încadrează tehnologiile respective. 

(5) Periodic, la intervale de o săptămână şi ori de câte ori este necesar se va curăţa praful 
combustibil şi rumeguşul de pe maşini, instalaţii şi construcţii. 
Art.92. (1) În curtea obiectivelor şi în spaţiile dintre construcţii este obligatorie păstrarea curăţeniei, 
înlăturarea gunoaielor menajere care conţin substanţe şi materiale combustibile, a rumeguşului, a 
prafului etc. 

(2) Este interzisă depozitarea (chiar şi în mod provizoriu) a materialelor combustibile lângă 
pereţii construcţiilor. 
Art.93. Pentru accesul la intervenţie se vor menţine în permanenţă libere căile de acces. 
Art.94. Fumatul este interzis pe întreg teritoriul unităţilor prelucrare a lemnului, cu excepţia locurilor 
marcate şi amenajate în acest scop. Locurile pentru fumat vor fi marcate cu tăbliţe vizibile, cu inscripţia 
"LOC PENTRU FUMAT" şi vor fi prevăzute cu lădiţe metalice cu nisip sau vas cu apă, în scopul 
colectării şi stingerii resturilor de ţigări şi a chibriturilor aprinse. Locurile pentru fumat se vor amenaja 
numai în spaţiile libere, amplasându-se la distanţe corespunzătoare evitării pericolului de incendiu. 
Art.95. Accesul persoanelor străine în spaţiile de producţie şi depozitare fără aprobare, este interzis.  
Art.96. Este interzis accesul cu foc deschis în spaţiile de producţie şi depozitare. Diversele lucrări 
periculoase: sudură, tăierea cu flacără, topirea bitumului etc. sau lucrări care produc căldură sau scântei, 
găurire, ciocănire etc., vor fi executate numai cu "PERMIS DE LUCRU CU FOC,, 
 
Secţiunea 2 - Depozite de material lemnos 
 
Art.97. Capitolul de faţă cuprinde norme specifice pentru depozitele de material lemnos (materii prime, 
produse industrializate şi deşeuri) din cadrul tuturor obiectivelor şi se aplică la:  
- depozitele de buşteni; 
- depozitele de sortimente scurte de lemn (lemn de foc, lemn rotund, etc.); 
- depozite de deşeuri mărunte (rumeguş, praf de lemn, aşchii, tocătură de lemn, deşeuri de furnir, coajă 
etc.). Normele se aplică atât la depozitele deschise cât şi la cele amenajate sub şoproane şi indiferent de 
modul de depozitare (stivă, vrac etc.). 
Art.98. (1) Pentru depozitarea diverselor materiale lemnoase (tocătură, rumeguş, aşchii, praf de 
lemn) în silozuri, buncăr, staţii de filtrare, se vor respecta şi prevederile normelor generale 
referitoare la instalaţiile de exhaustoare şi transport pneumatic. 
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(2) Materialul lemnos: buşteni, cherestea, rămăşite, tocătură, crăci, rumeguş, etc. se 
depozitează în stive sau halde pe grupe, secţii, sectoare, cu respectarea distanţei de siguranţă între 
ele, în conformitate cu normativul cu privire la distanţele de amplasare a depozitelor de materiale 
lemnoase şi a halelor de prelucrare a lemnului faţă de sursele de incendii 

(3) Drumurile şi spaţiile de siguranţă din depozite nu vor fi blocate cu materiale, ele vor fi 
astfel întreţinute încât să asigure accesul maşinilor de intervenţie pentru stingerea incendiilor în orice 
anotimp. 

(4) Teritoriul depozitului, inclusiv o zonă de cel puţin 25 m în jur va fi curăţat periodic de 
deşeuri, vegetaţie uscată sau alte materiale combustibile. Solul nebetonat sau nepietruit din incinta 
depozitelor se va stropi cu var pentru a se împiedica creşterea vegetaţiei.  
Art.99. Executarea pe teritoriul depozitului a lucrărilor cu foc deschis (sudură, topirea bitumului sau a 
asfaltului, încălzirea cu flăcări a conductelor, etc.) se pot admite în cazuri excepţionale, numai pe baza 
"PERMISULUI DE LUCRU CU FOC", cu luarea măsurilor de prevenire a incendiilor pe toată 
durata lucrării (stabilirea razei de lucru, îndepărtarea sau protejarea materialelor combustibile din 
apropiere, instruirea muncitorilor, supravegherea, controlul la terminarea lucrului, etc. 
Art.100. (1) Se interzice accesul în depozite a mijloacelor de transport cu motoare cu ardere 
internă care prezintă scurgeri de carburanţi sau lubrifianţi, cu tobe de eşapament defecte sau fără 
dispozitive parascântei, scurgerile de carburanţi şi lubrifianţi din depozit se vor îndepărta imediat prin 
acoperire cu nisip, măturarea şi evacuarea acestuia în afara depozitului. 

(2) Este interzisă efectuarea oricărei lucrări de reparaţie a mijloacelor de transport pe teritoriul 
depozitului. 
Art. 101. (1) Deşeurile de lemn şi materiale rezultate la curăţarea locurilor de muncă ce sunt îmbibate 
cu ulei, lacuri sau substanţe combustibile sau inflamabile se vor îndepărta zilnic. Ele nu se vor depozita 
ci vor fi selectate astfel ca să nu existe posibilitatea producerii de reacţii chimice între substanţele cu 
care sunt impregnate. 

(2) Arderea acestor deşeuri în sobe sau în cazane este interzisă. 
Art.102. Pe teritoriul depozitelor este interzisă descărcare, manipularea sau depozitarea altor substanţe 
sau materiale combustibile decât cele lemnoase (motorină, păcură, lubrifianţi, lacuri, vopsele, diluanţi 
etc.). 
Art.103. (1) Legăturile electrice ale motoarelor şi instalaţiilor electrice din incinta depozitelor se vor 
controla periodic, înlăturându-se toate defecţiunile care pot provoca supraîncălziri, scurtcircuite, scântei 
electrice (contacte şi legături defecte, deteriorări ale izolaţiei conductoarelor, acoperirea conductoarelor 
cu deşeuri, supraîncărcarea accidentală a circuitelor etc.). 

   (2) Teritoriul depozitului trebuie asigurat în permanenţă cu iluminat pe timp de noapte şi 
supravegheat mai ales pe timp de secetă, căldură şi vânturi mari, fiind interzisă folosirea în depozit a 
iluminatului cu flacără deschisă. 
Art.104. Se va asigura în permanenţă funcţionarea la parametri normali a reţelei de apă si/sau a 
bazinelor de apă pentru incendiu, a mijloacelor de primă intervenţie şi utilajelor de stins incendii. 
 
Secţiunea 3 - Ateliere de cherestea, gatere 
 
Art.105. Pentru depozitul de materie primă se vor respecta instrucţiunile de la Capitolul "Depozite de 
material lemnos". 
Art.106. (1) Înainte de introducerea buştenilor în hala de fabricaţie, vor fi examinaţi atent sau trecuţi 
prin detectoare de metal pentru a depista şi îndepărta eventualele corpuri metalice, a pietrişului şi 
nisipului. 

(2) Instalaţiile de transport al rumeguşului (transportoare cu bandă sau cu racleţi, transportoare 
pneumatice) trebuie să funcţioneze permanent pentru a evita aglomerările de deşeuri. 

(3) În caz de nefuncţionare a instalaţiilor de transport, se vor lua măsuri pentru evacuarea 
manuală a rumeguşului. 

(4) Săptămânal, se va curăţa praful depus pe utilaje, instalaţii, pereţi, grinzi, fermele construcţiei, 
halei de fabricare a cherestelei, inclusiv a subsolului. 

(5) Halele de gatere a căror construcţie este din lemn, odată la doi ani se vor ignifuga. 
(6) Ungerea lagărelor utilajelor se va face pe baza unui grafic stabilit conform cărţii tehnice 
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a utilajelor. 
(7) Se interzic aglomerările şi stocurile de material lemnos în hale peste cantităţile normale şi 

necesare desfăşurării procesului tehnologic. 
(8) Deşeurile rezultate din fabricaţie, vor fi evacuate în mod permanent. 
(9) În şopronul de sortare a cherestelei se vor evita aglomerările de material lemnos, peste 

cantităţile necesare desfăşurării procesului de producţie. Coaja rezultată în şopronul de sortare a 
cherestelei se va evacua zilnic. 

(10) Se interzice accesul în şopronul de sortare (pentru preluarea pachetelor de cherestea şi 
transport în depozit) a mijloacelor de transport cu ardere internă, care prezintă scurgeri de carburanţi, cu 
tobe de eşapament defecte, sau cu orice alte defecţiuni ce ar putea provoca incendii. 
 
Secţiunea 4 - Depozite de vopsele, lacuri si solvenţi 
 
Art.107. (1) Depozitarea materialelor se face, în general, în încăperi separate, după natura lor, în 
ambalaje rezistente, cu inscripţia şi semnul distinctiv al conţinutului, aşezate în rastele, între care 
se va lăsa spaţiu liber de manipulare şi circulaţie. 

(2) Pentru depozitarea vopselelor, lacurilor şi altor materiale speciale, inflamabile, este 
obligatoriu a se respecta instrucţiunile furnizorului. Este interzisă depozitarea acestor materiale în 
apropierea corpurilor de încălzire şi a celor de iluminat. 

(3) Vopsele şi lacurile pe bază de nitroceluloză se depozitează în compartimente separate 
faţă de lacurile poliesterice. Întăritorul, grundul activ şi acceleratorul de poliesteri se vor depozita 
separat. 

(4) Lacurile poliesterice, grundul activ, întăritorul şi acceleratorul trebuie păstrate la întuneric şi 
la temperatură cu 10° C mai redus decât mediul ambiant, iar lichidele inflamabile trebuie ferite 
de acţiunea razelor solare. 

(5) Este obligatoriu a se controla periodic etanşeitatea recipientelor cu materiale inflamabile. În 
cazul constatării a unor deficienţe în această privinţă, recipientul va fi scos din depozit. 

(6) Ambalajele goale de vopsele, lacuri etc., vor fi evacuate din depozit imediat, cu capacul 
bine închis şi depozitate la loc ferit de razele solare. Aceste locuri vor fi amplasate la cel puţin 5 m 
distanţă de drumuri sau clădiri. 

(7) Deschiderea şi închiderea ambalajelor ce conţin materiale inflamabile se va face numai cu 
scule neferoase pentru a se evita producerea unor scântei. 

(8) Este interzisă folosirea sculelor care pot produce scântei prin frecare sau lovire, la executarea 
lucrărilor de demontări, montări sau reparaţii în locurile unde există pericolul aprinderii produselor 
inflamabile. 

(9) Transvazarea din butoaie în canistre cu capac etanş prevăzute cu inscripţii de recunoaştere, 
nu este permis a se face decât cu pompă de mână şi pâlnie din alamă. 

(10) Depozitarea butoaielor şi bidoanelor se va face în ordine, în condiţii care să nu provoace 
deteriorarea acestora. 

(11) Rastelele metalice pe care se depozitează butoaiele sau bidoanele ca şi vasele în care se 
face transvazarea vor fi legate la pământ pentru scurgerea electricităţii statice. Este interzisă păstrarea în 
depozit a îmbrăcămintei muncitorilor, a altor obiecte străine sau a materialelor combustibile. 

(12) Orice scurgere de lichid inflamabil pe pardoseală sau prelingere pe rastel, butoi etc., va fi 
îndepărtată imediat prin acoperirea cu nisip, respectiv ştergerea cu cârpe care vor fi evacuate imediat în 
exterior, unde vor fi arse în locuri special amenajate. 

(13) Instalaţiile electrice, de încălzire şi ventilaţie sau răcire se vor executa şi exploata 
conform normativelor şi instrucţiunilor în vigoare. 
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CAPITOLUL VII - Reguli şi măsuri de prevenire şi stingere a incendiilor în agricultură şi 
prepararea produselor alimentare 

 
Secţiunea 1 - Adăposturi pentru animale si păsări 
 
Art.108. Grajdurile pentru animale, căile de acces spre ele şi terenul din jurul clădirilor vor fi curăţate 
regulat de paie, sau alte materiale şi deşeuri combustibile, astfel încât accesul oamenilor, animalelor şi 
mijloacelor de stingere să fie posibil în orice moment. 
Art.109. (1) Uşile şi coridoarele de evacuare a animalelor sau păsărilor vor fi menţinute în permanenţă 
libere; blocarea lor sub orice formă este strict interzisă. 

(2) Deschiderea uşilor de pe căile de evacuare trebuie să se facă spre exterior. Executarea 
pragurilor sau a treptelor la uşi sau pe coridoarele de evacuare a animalelor este interzisă.  
Art.110. (1) În clădirile în care sunt adăpostite animale se interzice: 

a) să se folosească sobe sau coşuri de evacuare a fumului defecte; 
b) să se folosească sobe cu uşile de alimentare din interior; 
c) să se instaleze sobe sau coşuri de evacuare a fumului metalice; 
d) să se încălzească spaţiile în timpul nopţii fără supraveghere; 
e) să se aşeze sau să se agaţe felinarele în locuri unde pot fi lovite sau răsturnate; 

 f) staţionarea tractoarelor, autovehiculelor şi a altor maşini agricole sau atelaje în adăposturile pentru 
animale şi păsări; 

 g) folosirea focului deschis, a sudurii şi a fumatului; 
 h) cazarea sub orice formă a lucrătorilor şi a altor persoane în adăposturile pentru animale şi păsări. 

(2) In grajdurile de animale unde sunt instalaţi radianţi cu becuri cu raze infraroşii (maternităţi 
de scroafe, adăposturi pentru păsări), se vor avea în vedere următoarele: 

a) este interzisă folosirea de radianţi cu o putere mai mare decât cea prevăzută în notiţa tehnică, 
precum şi folosirea lor fără carcasă de protecţie ; 

b) înălţimea de suspendare a radianţilor se va regla conform normelor tehnice privind folosirea 
razelor infraroşii în creşterea animalelor şi păsărilor şi în funcţie de puterea becului, însă nu mai jos 
de 40 cm de la podea ; 

c) cordonul electric al radiantului trebuie să fie flexibil, cu 3 conductoare de cupru de 1,5 mm., din 
care unul va fi folosit pentru legarea la priza de pământ ; 

d) instalaţiile electrice pentru încălzirea cu radiatoare cu raze infraroşii vor fi executate numai după 
proiecte, folosindu-se materialele şi tehnologiile de executare indicate de proiectele respective; 

e) în cazul când plafonul este din material combustibil, cordonul flexibil de pe plafon se va monta 
numai în brăţări de fixare 

f) radianţii vor fi curăţaţi periodic pentru a nu se depune praf sau resturi de paie, pleavă sau alte materiale 
combustibile; 

g) se vor verifica periodic, însă cel puţin o dată pe lună cordoanele, contactele de legătură şi prizele 
de lucru, înlăturându-se eventualele detecţiuni care pot provoca flamă, scânteie sau scurtcircuit ; 

h) folosirea instalaţiei se face sub supravegherea personalului de specialitate ; 
i) se interzice folosirea siguranţelor electrice improvizate sau supradimensionate şi orice altfel de 

provizorate ; 
j) când se folosesc paie pentru aşternut în încăperile unde funcţionează radianţii, acestea vor fi tocate, 

pentru a nu fi ridicate de animale în apropierea sursei de căldură ; 
k) radianţii vor fi protejaţi împotriva picăturilor de apă şi a deteriorărilor mecanice. 

Art.111. In sectoarele avicole, porcine şi taurine, pentru încălzirea tineretului se vor respecta 
următoarele măsuri: 

a) instalarea (montarea) eleveuzelor se va face numai conform notiţei tehnice care le însoţeşte şi 
a proiectelor respective; 

b) verificarea periodică a sistemului de suspensie al eleveuzei; 
c) verificarea periodică a legăturilor electrice şi înlăturarea eventualelor defecţiuni; 
d) se interzice folosirea eleveuzelor fără termoregulator individual sau central, sau cu 

termoregulatoare defecte sau blocate; 
e) eleveuzele vor fi menţinute permanent în stare curată. 
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Art.112. Adăposturile de animale şi păsări vor fi prevăzute cu instalaţii de protecţie împotriva 
trăsnetelor. 
Art.113. La toate adăposturile de animale şi păsări, trebuie să existe sistem de alarmare acustică 
sau vizuală (clopot, toacă, sonerii etc.) 
 
Secţiunea 2 - Bucătării furajere 
 
Art.114. (1) La bucătăriile furajere din ferme se interzice: 

a) folosirea focului deschis şi a fumatului; 
b) folosirea utilajelor acţionate electric sau mecanic în stare tehnică necorespunzătoare, murdare de 

praf, cu scurgeri de combustibil etc.; 
c) depozitarea de furaje în cantităţi mai mari decât pentru un schimb de lucru;  
d) accesul persoanelor străine şi în special al copiilor. 

(2) Toate mijloacele de transport care deservesc bucătăriile furajere vor fi în perfectă stare de 
funcţionare (fără scurgeri de carburanţi sau lubrifianţi, cu instalaţia electrică defectă sau cu 
improvizaţii, cu toba de eşapament fără sită de oprire a scânteilor etc.). 

(3)Instalaţia electrică de forţă şi iluminat va fi de tip etanş la praf. 
 
Secţiunea 3 - Depozite de furaje fibroase şi grosiere 
 
Art.115. La amenajarea depozitelor de furaje se vor respecta următoarele: 

a) depozitele de furaje se vor amplasa cât mai departe faţă de construcţiile vecine (grajduri, 
magazii, ateliere etc.), drumuri sau şosele; 

b) terenurile destinate depozitării furajelor trebuie să fie împrejmuite. În incinta depozitelor, între 
gard şi baza şirelor se va lăsa liberă o fâşie de teren lată de 5 m, care va fi arată şi permanent întreţinută; 

c) terenurile destinate pentru depozite vor fi curăţate de mărăcini, tufişuri, uscături etc., care vor 
fi evacuate şi arse sub supraveghere la minimum 100 m; 

d) depozitele de furaje vor avea asigurată paza permanentă (pe timpul cât există depozitate furaje): 
e) depozitele de furaje vor fi protejate cu instalaţii de protecţie împotriva trăsnetului; 
f) se interzice amenajarea (depozitarea) şirelor de furaje sub liniile electrice aeriene sau la mai puţin 

de o dată şi jumătate din înălţimea stâlpului de susţinere; 
g) pe teritoriul depozitului precum şi la 100 m în jur sunt interzise, iluminatul cu flacără 

deschisă, focul deschis, în acest scop se vor afişa inscripţii vizibile; 
h) autovehiculele şi tractoarele pot fi admise în depozit pentru efectuarea de transporturi numai cu 

dispozitive parascântei la toba de eşapament şi la o distanţă de cel puţin 5 m faţă de şire.  
Art.116. In depozitele de furaje se vor respecta următoarele: 

a) pe teritoriul depozitului este interzis accesul copiilor şi al persoanelor străine; 
b) accesul în depozit, pe timpul nopţii este permis numai pentru persoanele de pază şi organelor de 

control. 
c) distribuirea sau livrarea de furaje fibroase şi grosiere se va face de preferinţă începând cu 

şirele (clăile) de la intrarea în depozit. 
d) tractoarele şi autovehiculele pot fi admise în depozit pentru efectuarea de transporturi, dar numai 

cu dispozitive parascântei la eşapament şi la o distanţă de cel puţin 5 m faţă de şire ; 
Art.116. Pentru fumat se vor stabili locuri special amenajate prevăzute cu vase cu apă pentru stingerea 
chibriturilor aprinse şi a resturilor de ţigări, inscripţionate corespunzător. 
 

Secţiunea 4- Reguli şi măsuri de prevenire şi stingere a incendiilor specifice premergător şi pe 
timpul recoltării a cerealelor 

Art.117. (1) Înainte de începerea recoltării, utilajele vor fi verificate prin grija conducătorilor unităţilor 
care le deţin, întocmindu-se pentru fiecare maşină un proces-verbal în care se va consemna că aceasta 
corespunde din punct de vedere al prevenirii şi stingerii incendiilor şi este dotată cu mijloacele de primă 
intervenţie conform normelor de dotare. Un exemplar din acest proces-verbal va însoţi maşina 
respectivă pe tot timpul campaniei, aflându-se asupra mecanicului care o are în primire. 

(2) Pentru a fi admise la lucrările de recoltare a cerealelor, maşinile trebuie să îndeplinească 
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următoarele condiţii: 
a) sistemele de aprindere, carburaţie şi distribuţie să fie perfect reglate; 
b) rezervoarele de combustibil şi întreaga instalaţie de alimentare cu carburanţi să fie etanşă şi fără 

pierderi; 
c) instalaţiile electrice să aibă toate conexiunile bine fixate şi izolaţia să fie în perfectă stare, 

conductoarele şi siguranţele să fie dimensionate corespunzător şi bine întreţinute, acumulatorul să 
fie bine fixat şi să aibă capac de protecţie; 

d) ţevile de eşapament vor fi prevăzute cu tobe pentru reţinerea scânteilor, omologate; 
e) mecanizatorii şi şoferii care participă la recoltarea cerealelor, vor fi instruiţi în mod special pentru 

a cunoaşte pericolele, cauzele potenţiale de incendiu precum şi regulile şi măsurile de prevenire şi 
stingere a incendiilor, mânuirea stingătoarelor şi modul practic de acţiune în caz incendiu; fiecare 
trebuie să facă dovada acestui lucru; 

f) toate maşinile agricole şi autovehiculele vor fi dotate cu câte un stingător cu pulbere şi C02; 
în plus, combinele vor fi dotate cu câte un vas (bidon) cu apă, de 60 litri, o mătură de nuiele cu coadă 
de 34 m lungime, o lopată şi o pătură. 

(3) Reparaţiile de durată şi întreţinerea maşinilor se vor face numai în afara lanurilor sau 
ariilor, la cel puţin 20 m de acestea. Micile depanări se pot face şi pe locul de muncă fără a se folosi 
surse de foc (reparaţiile care necesită folosirea aparatului de sudură se vor face cât mai departe de lanuri 
şi arii). 

(4) Lucrările de recoltare cu combina din lan vor începe prin izolarea lanurilor faţă de drumurile 
cu care se mărginesc, prin crearea unor fâşii paralele arate. Paiele şi cerealele vor fi evacuate în afara 
acestei fâşii. 

(5) Zilnic, la terminarea sau înainte de începerea recoltatului, combinele se vor curăţa, prin 
spălare, de scurgerile de carburanţi şi lubrifianţi precum şi de pleavă. 
 
Secţiunea 5 - Mori de cereale si decorticare, secţii de panificaţie 
 
Art.118. (1) Este interzisă funcţionarea tararelor, dacă nu sunt prevăzute cu magneţi pentru reţinerea 
corpurilor feroase sau dacă înaintea lor, în fluxul tehnologic nu sunt introduse aparate magnetice. 

(2) Magneţii vor fi curăţaţi de corpurile feroase reţinute, de cel puţin patru ori pe schimb. Ei vor 
fi verificaţi trimestrial asupra proprietăţilor magnetice, pe bază de buletin de verificare. 

(3) La transmisiile prin curele se vor avea în vedere următoarele: 
a) curelele de transmisie nu trebuie să patineze pe şaibe, ele trebuie să fie bine şi corect întinse; 
 b) la trecerea curelelor de transmisie de la un etaj la altul, dintr-o încăpere în alta, golurile 

respective vor fi de aşa natură încât să nu se producă frecări: 
c) lagărele vor fi controlate periodic în ceea ce priveşte ungerea lor şi păstrarea lor curate. 

(4) Pietrele de decorticat şi conurile de şlefuit şi lustruit vor fi prevăzute înainte de intrarea 
produselor în ele, cu aparate magnetice. Se va verifica periodic distanţa între pietrele de decorticat şi 
aspectul suprafeţelor pietrelor. De asemenea, se va verifica distanţa între conurile de şlefuire. 

(5) Holenderele din decorticatoare vor fi prevăzute cu aparate magnetice înainte de intrarea 
produselor în ele, de asemenea se va verifica periodic distanţa între rotor şi manta. 

(6) Însăcuirea se va organiza într-o încăpere separată. Maşina pentru însăcuirea fâinii va fi 
prevăzută cu instalaţie de aspiraţie, astfel ca în încăpere să nu se depăşească o concentraţie de praf mai 
mare de 20 g/m3. Cel puţin odată pe schimb se vor curăţa depunerile de praf de pe maşinile din 
încăpere. 

(7) Controlul în interiorul celulelor se va face folosind lămpi electrice portative etanşe, prevăzute 
cu glob şi grătar de protecţie. 

(8) Instalaţiile de transport pneumatic, şnecurile, carcasele sau alte piese constructive metalice se 
vor lega la pământ pentru scurgerea electricităţii statice, care se formează în timpul funcţionării.  

(9) Instalaţiile electrice şi motoarele de acţionare a utilajelor vor fi de tip antiex. 
 
Secţiunea 6 - Depozite de făină, tărâţe, saci şi ambalaje 
 
Art.119. (1) În aceste depozite se interzice păstrarea, chiar şi temporar, a altor materiale. 
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(2) Sacii şi ambalajele se vor depozita în aşa fel încât să nu se blocheze căile de acces şi 
evacuare sau mijloacele de primă intervenţie în caz de incendiu. 

(3) Nu se admite intrarea persoanelor străine în depozit. 
(4) Se interzice încălzirea depozitelor cu sobe metalice. 
(5) Distanţa dintre stive va fi de minim un metru iar înălţimea unei stive va fi de maximum 

10 saci culcaţi pe lăţime. 
(6) Instalaţiile electrice şi motoarele de acţionare a utilajelor vor fi de tip etanş la praf. 

 
Secţiunea 7 - Produse de laborator, patiserii 
 
Art.120. (1) Pentru producţia de laborator (torturi, prăjituri etc.) unde se foloseşte flacără deschisă, se 
vor lua toate măsurile pentru supravegherea permanentă a arzătoarelor şi pentru înlăturarea tuturor 
materialelor combustibile. 

(2) Arzătoarele de gaze şi robinetele de închidere vor fi menţinute în stare de funcţionare şi 
se vor curăţa periodic. 

(3) Fiecare substanţă inflamabilă (esenţe, alcool etc.), va fi însoţită de o etichetă cu înscrisul 
"Inflamabil". Folosirea acestora în secţie se va face numai în recipiente din sticlă sau metalice 
protejate corespunzător. 

(4) Toate canalele orizontale de fum cât şi cele pentru evacuarea gazelor din prăjitor, se vor curăţa 
lunar. 

(5) Recipientele cu ulei vor fi ţinute în dulapuri metalice bine închise şi aşezate la distanţă de 
prăjitor. 

(6) Plitele sobelor se vor curăţa săptămânal de depunerile de grăsimi. 
 
CAPITOLUL VIII - Reguli şi măsuri de prevenire şi stingere a incendiilor la unităţi turistice 

Secţiunea 1 - Reguli generale 

Art.121. (1) Se interzice construirea unor anexe provizorii ca: magazii, şoproane, chioşcuri etc., pe 
lângă hoteluri, moteluri, vile, cabane, campinguri, precum şi depozitarea fără respectarea distanţei de 
siguranţă (20 m.) faţă de acestea a combustibililor solizi(lemne de foc, cărbuni, rumeguş ) ambalaje etc. 

(2) Se interzice blocarea căilor de acces interioare şi exterioare cu diferite materiale, mărfuri, 
precum şi parcarea pe căile de acces a mijloacelor de transport. Acestea vor fi iluminate pe timpul nopţii 
conform normelor în vigoare. 

(3) Se interzice blocarea uşilor pe căile de acces. Acestea vor fi păstrate libere, descuiate şi 
vor avea sensul de deschidere spre exterior (excepţie fac uşile din geam casabil). 

(4) Toate clădirile de turism construite din materiale combustibile vor fi ignifugate. 
(5) In aceste unităţi se interzice utilizarea pentru încălzit a aparatelor electrice (radiatoare 

electrice, calorifere cu ulei, reşouri de ori ce tip, a spirtierelor etc.) şi a celor cu gaze fără respectarea 
prevederilor cuprinse în normativele în vigoare. 

(6) Se va asigura verificarea permanentă de către personal autorizat precum şi funcţionarea în 
deplină siguranţă a tuturor instalaţiilor electrice şi de încălzire. Coşurile şi canalele de fum vor fi 
verificate şi curăţate cu regularitate. 

(7) În podurile clădirilor se interzice depozitarea oricăror materiale combustibile, ori amenajarea 
de boxe, afumătorii, magazii, ateliere, spălătorii etc. 

(8) Se interzice intrarea în poduri, subsoluri, magazii, şoproane etc., folosind lămpi cu 
flacără, felinare, lumânări, chibrituri, precum şi fumatul. 

(9) Personalul va fi temeinic instruit (lunar pe bază de fişă) asupra cunoaşterii şi respectării 
normelor de prevenire a incendiilor precum şi asupra modului de acţiune în caz de incendiu.  
Art.122. (1) Alarmarea şi anunţarea în caz de incendiu se va face prin procedee dinainte stabilite, încât 
să nu producă panică în rând pasagerilor şi persoanelor din camere, spre a nu le periclita viaţa. 

(2) La fiecare nivel al clădirilor se vor afişa planurile de evacuare şi organizarea activităţii 
de apărare împotriva incendiilor. 
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Secţiunea 2 - Unităţi de cazare 
 
Art.123. (1) Căile de evacuare vor fi marcate vizibil cu săgeţi indicatoare iluminate pe timp de noapte şi 
inscripţionate (ex. uşă de evacuare, scară evacuare etc.). 

(2) In camerele de cazare pe partea interioară a uşilor se vor afişa schiţele cu traseele de 
evacuare a pasagerilor, reguli de ordine interioară ce trebuie respectate de către turişti precum şi cu 
modul de comportare în caz de incendiu, redactate în mai multe limbi de circulaţie internaţională. 

(3) Sursele de apă pentru incendiu naturale şi artificiale şi căile de acces spre acestea vor fi 
marcate vizibil şi menţinute libere. 

(4) Pe holuri şi pe culoare trebuie să existe scrumiere pentru colectarea resturilor de ţigări şi 
chibrituri, acestea fiind amplasate la distanţă de cel puţin 1,5 m de draperii, perdele. (5) Pe căile de 
evacuare nu se vor amplasa oglinzi. 

(6) Recepţiile vor fi dotate cu lanterne, stingătoare de incendiu, măşti contra fumului şi 
gazelor şi cordiţe de salvare. De asemenea se vor afişa sarcinile recepţionerilor în caz de incendiu. 

(7) Unităţile vor fi dotate cu scări de incendiu, instalaţii de protecţie împotriva trăsnetului, 
instalaţii electrice pentru iluminatul de siguranţă, instalaţii de hidranţi interiori de incendiu, instalaţii 
automate de semnalizare, alarmare şi alertare în caz de incendiu etc. 

(8) Se va controla permanent starea de funcţionare a instalaţiilor electrice. Nu se admit 
improvizaţii sau modificări la instalaţiile electrice, orice lucrări de reparaţii sau de întreţinere la aceste 
instalaţii se execută numai de personal autorizat. 

 
Secţiunea 3 - Structuri de turism rural 
 
Art.124. (1) Cabanele şi căsuţele izolate se vor dota fiecare cu mijloace primă intervenţie şi pe 
cât posibil cu sursă de apă, legătură telefonică, cale de acces pentru maşinile de intervenţie. 

(2) Acolo unde este posibil acestea se vor realiza pe grupuri de imobile. 
Art.125. (1) Amplasarea campingurilor se va face cu avizul organelor administraţiei publice locale, 
respectându-se următoarele: 

a) suprafaţa campingurilor va fi delimitată prin împrejmuire; 
b) căsuţele vor fi amplasate astfel încât să se asigure o distanţă minimă de siguranţă la foc una faţă de 

cealaltă şi asigurarea accesului autospecialelor de intervenţie în interiorul campingului; 
c) se va întocmi schema de amplasare a căsuţelor pe care se vor marca vizibil locurile unde 

sunt amplasate posturile de incendiu şi sursele de apă; 
d) se vor fixa şi marca locurile destinate focurilor pentru gătit (grătarelor); 
e) se vor amenaja, marca şi dota corespunzător locurile de fumat; 
f) se vor stabili, amenaja şi marca locurile de parcare ale autoturismelor; 

(2) In incinta campingurilor se interzice: 
a) depozitarea materialelor combustibile în apropierea căsuţelor; 
b) parcarea autoturismelor lângă căsuţe; 
c) utilizarea focului deschis şi fumatului în alte locuri decât cele stabilite; 
d) blocarea căilor de acces; 
e) utilizarea pentru încălzire a mijloacelor electrocasnice neomologate sau improvizate; 
f) executarea de improvizaţii la instalaţiile electrice, ori utilizarea acestora în condiţii 

necorespunzătoare. 
(3) Pentru clădirile utilitare şi anexe definitive ale campingurilor (pentru comerţ, alimentaţie 

publică, cluburi, discoteci, grupuri sociale, centrale şi spaţii tehnice, etc.), vor fi respectate 
prevederile generale şi specifice fiecărei activităţi . 

(4) Prin organizarea interioară a campingurilor se va asigura realizarea unor platforme de 
campare cu aria de maximum 800 mp, delimitate de circulaţii carosabile care să permită intervenţia 
de stingere cel puţin pe o latură. 

(5) Incintele campingurilor cu aria totală mai mare de 3.000 mp se prevăd cu mijloace 
de alarmare în caz de incendiu şi posibilităţi de alertare a pompierilor. 

(6) Campingurile se dotează cu mijloace de primă intervenţie, asigurându-se cel puţin un post 
exterior de incendiu la fiecare platformă de campare. Construcţiile definitive se dotează cu mijloace 
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de stingere, potrivit reglementărilor tehnice de specialitate. 
(7) Spaţiile tehnice anexe (centrală termică, grup electrogen, staţie pompare, etc. 

inclusiv depozite de materiale sau substanţe combustibile), se recomandă să fie realizate în 
construcţie independentă. Atunci când acestea se dispun alipit sau înglobat în clădire, se separă cu 
elemente de construcţie cu rezistenţa la foc de minimum 1 1/2 ore. 
 
 
Secţiunea 4 - Unităţi de alimentaţie publică 

Art.126. Pentru prevenirea şi stingerea incendiilor la aceste unităţi se vor lua următoarele 
măsuri: a) menţinerea permanentă a curăţeniei şi ordinii interioare; 
b) amenajarea şi marcarea locurilor de parcare şi de depozitare a ambalajelor astfel încât să nu se 

împiedice accesul maşinilor la intervenţie, sau să se blocheze sursele de apă; 
c) asigurarea dotării şi funcţionării mijloacelor destinate prevenirii şi stingerii incendiilor; 
d) instruirea temeinică a personalului privind cunoaşterea normelor de prevenire a incendiilor, cât şi 

asupra modului de acţiune în caz de incendiu; 
e) organizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor pe locul de muncă.  
Art.127. Se interzice cu desăvârşire: 
a) folosirea focului deschis iară supraveghere (sobe, aragazuri, plite etc.); 
 b) depozitarea în spaţiile pentru produse alimentare a oricăror materiale inflamabile şi explozive;  
c) folosirea pentru iluminat a lămpilor cu flacără, lumânări, chibrituri etc.;  
d) curăţarea pardoselilor cu produse petroliere; 
e) colectarea resturilor de ţigări la un loc cu alte resturi menajere. 

Art.128. (1) In bucătării, laboratoare se interzice: 
a) pregătirea pe plită a diverselor preparate în aşa fel încât să se creeze un real pericol de incendiu; 
b) prelingerea grăsimilor pe plită din tăvi sau vase umplute peste limită ori manipulate 

necorespunzător; 
c) curăţarea hotelor prin ardere fără supraveghere şi luarea măsurilor corespunzătoare pentru 

împiedicarea propagării flăcărilor; 
d) păstrarea produselor culinare care prezintă pericol de incendiu în apropierea surselor de căldură. 

(2) Lângă fiecare maşină de gătit se vor afişa instrucţiuni de exploatare. 
(3) Maşinile de gătit se vor amplasa la distanţa de cel puţin 1,5 m de pereţi sau materiale 

combustibile. Hotele acestora vor fi degresate săptămânal sau ori de câte ori este nevoie. 
(4) In spaţiile de deservire se va asigura un număr suficient de scrumiere pe masă, iar pe holuri 

scrumierele cu picior vor fi amplasate la o distanţă de cel puţin 1,5 m de perdele, draperii etc. 
(5) Toate intervenţiile la instalaţiile de încălzire şi electrice se vor efectua numai de personal 

calificat şi autorizat. 
(6) Depozitarea mărfurilor şi ambalajelor se va face eu respectarea prevederilor prezentului act 

normativ. 
 

CAPITOLUL IX - Reguli şi măsuri de prevenire şi stingere a incendiilor la exploatarea 
instalaţiilor electrice şi de încălzire 

 
Secţiunea 1 - Instalaţii electrice de forţă şi iluminat, aferente construcţiilor 
 
Art.129. (1) Instalaţiile electrice de forţă şi iluminat normal şi de siguranţă, vor fi proiectate, executate 
şi exploatate cu respectarea prevederilor Normativului de exploatare a instalaţiilor electrice în 
condiţiile prevăzute în reglementările tehnice de specialitate şi documentaţiile producătorilor de 
echipamente. 

(2) Instalaţiile electrice de orice natură vor fi executate numai de către unităţi autorizate şi 
care vor utiliza numai personal calificat. 

(3) Tablourile electrice, releele, contactoarele etc., vor fi prevăzute cu carcase de protecţie şi se 
vor întrebuinţa numai siguranţe calibrate, conform proiectelor. Se interzice înlocuirea fuzibilelor arse 
cu fir de liţă, staniol sau alte materiale. Clemele siguranţelor lamelare nu se fixează pe lemn, carton sau 
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alte materiale combustibile. 
(4) Se interzice supraîncărcarea circuitelor prin racordarea mai multor consumatori decât 

cei prevăzuţi pentru instalaţia respectivă. 
Art.130. (1) Instalaţiile electrice pentru iluminatul de siguranţă pentru continuarea lucrului, pentru 
evacuare, pentru intervenţii, pentru circulaţie, pentru veghe, împotriva panicii şi pentru marcarea 
hidranţilor interiori de incendiu vor fi menţinute în permanentă în stare de funcţionare. 

(2) Bateriile de acumulatoare şi celelalte surse de energie de rezervă pentru alimentarea 
iluminatului de siguranţă vor fi verificate şi întreţinute periodic. 
Art.131. (1) Reostatele de pornire sau de reglare a turaţiei diferitelor maşini electrice vor fi 
protejate cu carcase metalice prevăzute cu orificii de răcire. Acestea vor fi curăţate de praf şi scame cel 
puţin o dată pe săptămână. 

(2) Se interzice acoperirea lor cu materiale combustibile (hârtie, cârpe, lemn etc.) sau 
curăţirea lor cu lichide inflamabile. 

(3) Aparatele electrice portative se vor folosi numai cu fişe şi conductoare izolate. 
(4) La terminarea lucrului, întregul utilaj electric se scoate de sub tensiune. În încăperi 

va rămâne sub tensiune numai instalaţia de iluminat de siguranţă. 
(5) Revizia, repararea sau înlocuirea diverselor elemente ale instalaţiilor electrice de iluminat, 

forţă sau curenţi slabi, în medii explozive, se vor face numai după scoaterea lor de sub tensiune.  
Art.132. Se interzice: 

 a) folosirea în stare defectă a instalaţiilor electrice şi a receptoarelor de energie electrică de orice fel, 
precum şi a celor deteriorate improvizate; 

 b) încărcarea instalaţiilor electrice (conducte, cabluri, transformatoare, întrerupătoare, comutatoare, 
prize etc.) peste sarcina admisă; 
   c) suspendarea corpurilor de iluminat direct de conductorii de alimentare; 
  d) agăţarea sau introducerea pe şi în interiorul panourilor, nişelor tablourilor electrice etc., a obiectelor 
de orice fel, precum şi adăpostirea obiectelor sau a materialelor în posturile de transformare sau de 
distribuţie; 

e) folosirea instalaţiilor electrice neprotejate in medii de vapori explozivi şi cu degajări de praf 
combustibil; 

f) executarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii a instalaţiilor electrice de către personal 
necalificat sau neautorizat ; 

g) utilizarea lămpilor mobile portative fără globuri şi grătare de protecţie sau alimentate prin 
cordoane improvizate sau neizolate corespunzător; 

h) folosirea filtrelor de lumină (abajururi improvizate din carton, hârtie sau alte materiale 
combustibile) montate direct pe corpurile de iluminat; 

i) întrebuinţarea radiatoarelor şi a reşourilor electrice în alte locuri decât cele stabilite şi în eondiţii 
care prezintă pericol de incendiu, precum lăsarea sub tensiune a acestora după terminarea 
programului de lucru. Cele care se folosesc în condiţiile admise vor fi scoase de sub tensiune şi vor fi 
depuse la terminarea programului în locurile stabilite în acest scop; 

j) folosirea legăturilor provizorii prin introducerea conductoarelor electrice fâră ştechere, direct în 
priză; 

k) utilizarea receptoarelor de energie electrică (fiare de călcat, radiatoare, reşouri, ciocane de lipit 
etc.), fără luarea măsurilor de izolare faţă de elementele combustibile din încăperi; 

1) aşezarea pe motoarele electrice a materialelor combustibile (cârpe, hârtie, lemne etc.) precum şi 
necurăţarea acestora de depunerile de praf, scame şi alte materiale combustibile; 

m) neizolarea capetelor conductoarelor electrice, în cazul demontării parţiale a unei instalaţii; 
n) lăsarea sub tensiune a maşinilor, aparatelor, utilajelor şi echipamentelor electrice, după 
terminarea 

folosirii sau a programului de lucru la acestea; 
o) neîntreruperea instalaţiei electrice de iluminat din spaţiile de depozitare după terminarea 

programului de lucru; 
p) folosirea siguranţelor fuzibile şi a dispozitivelor de protecţie defecte, improvizate sau cu o 

rezistenţă electrică mai mare decât cea stabilită pentru instalaţiile, maşinile, utilajele, aparatele şi 
echipamentele respective. 
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Secţiunea 2 - Aparate, echipamente şi utilaje electrice 
 
Art.133. Se interzice folosirea aparatelor, echipamentelor şi utilajelor electrice: 

a) fără să aibă gradul de protecţie necesar în raport de mediul existent în încăperile, spaţiile sau zonele 
în care se utilizează (uscat, umed cu intermitenţă, umed, ud, cu agenţi corozivi, cu 
temperatură ridicată, cu praf incombustibil sau combustibil, expus la intemperii cu pericol de 
explozie etc.) 

b) cu protecţia menţionată la punctul "a" deteriorată; 
c) cu lagăre şi carcase având o temperatură mai mare decât cea admisă; 
d) fără să aibă protecţiile, izolările sau separaţiile de protecţie necesare. 
e) amplasate necorespunzător faţă de materialele combustibile, substanţele inflamabile şi gazele 

tehnice comprimate în recipiente ori neizolate fără de acestea. 
f) nesupravegheate. 

Art.134. (1) Tablourile generale de distribuţie din spaţiile de producţie vor fi închise în permanenţă 
cu cheia, accesul la ele fiind permis numai electricianului de serviciu, precum şi organelor de 
control şi verificare. Încăperea şi elementele tabloului vor fi menţinute în perfectă stare de curăţenie. 

(2) La toate tipurile de tablouri, legăturile trebuie tăcute conform normelor. 
(3) În apropierea tablourilor sunt interzise păstrarea materialelor şi a substanţelor combustibile, 

precum şi blocarea accesului la acestea. 
(4) La tablourile capsulate, garniturile de etanşare vor fi în bună stare şi bine strânse, (fixate). 
(5) Se interzice legarea directă la bornele tabloului de distribuţie a lămpilor de iluminat, a 

motoarelor electrice sau a altor consumatori de energie electrică. 
Art.135. (1) Utilajele şi aparatele electrice vor fi prevăzute cu plăcuţe indicatoare pe care sunt trecute 
caracteristicile lor şi schemele de conexiuni. 

(2) Periodic, pe baza unui grafic, se va face revizia şi reparaţia instalaţiilor electrice de iluminat 
de forţă sau de curenţi slabi (tabla distribuţie, siguranţe, starea conductoarelor, dozelor, prizelor, 
întrerupătoarelor, corpurilor de iluminat, conexiunilor, legăturilor la p etc.). 

(3) În cadrul lucrărilor de întreţinere şi reparaţie se va urmări ca instalaţiile electrice de 
iluminat şi forţă să se menţină în concordanţă cu proiectul de execuţie şi prevederile normativului 
de specialitate. 

(4) Revizia completă a instalaţiilor electrice montate în medii explozive se va face conform 
graficului de revizie, de către personal calificat şi cu respectarea normelor specifice de prevenire şi 
stingere a incendiilor. 

(5) Se interzice utilizarea conductoarelor şi cablurilor care sub sarcină se încălzesc peste 
temperatura admisă. 
Art.136.(1) Se interzice montarea directă pe elementele de construcţie combustibile a 
conductoarelor şi cablurilor cu manta din materiale combustibile sau greu combustibile, a tuburilor 
din P.V.C. , a aparatelor şi echipamentelor electrice. 

(2) Montarea conductoarelor şi a cablurilor menţionate mai sus pe elemente de construcţie 
combustibile se poate face numai prin introducerea lor in tuburi de protecţie, iar a celorlalte elemente 
(tuburi P.V.C. , aparate şi echipamente electrice) numai pe suporturi incombustibile (zidărie, beton, 
etc.) sau pe console incombustibile. 

(3) Fac excepţie instalaţiile electrice protejate în carcase metalice cu grad de protecţie minim. 
(4) Legarea conductoarelor izolate se va face numai în cutii de legătură, doze, manşoane, 
(5) Legarea între ele a conductoarelor din cupru şi oţel se va face numai prin răsucire şi matisare, 

cositorire sau cleme corespunzătoare secţiunii conductorilor care se leagă. . Legarea între ele 
aconductoarelor din aluminiu se face prin cleme speciale pentru aluminiu (cupral). 

(6) Aparatele, tablourile de distribuţie şi utilajele electrice, precum şi racordurile acestora trebuie 
să aibă gradul de protecţie împotriva incendiilor şi exploziilor corespunzător categoriei de pericol de 
incendiu a încăperilor în care se montează. 

(7) Nu este admisă folosirea motoarelor şi aparatelor electrice cu carcasele şi capacele demontate 
sau în condiţii care nu asigură răcirea lor printr-o bună circulaţie a aerului din jur. 

(8) Corpurile metalice ale aparatelor, utilajelor şi a maşinilor electrice vor fi legate la pământ. 
(9) Se vor lega la pământ şi conductele, rezervoarele metalice şi pompele folosite în instalaţiile de 
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transport a combustibililor lichizi. 
Art.137. (1) Montarea, recepţia, verificarea şi întreţinerea instalaţiilor de paratrăsnet vor fi efectuate 
numai de personal specializat şi conform normelor în vigoare. 

(2) Instalaţiile de paratrăsnet se vor controla periodic, urmărindu-se integritatea şi buna 
funcţionare a elementelor componente (dispozitive de captare, conductoare de coborâre, prize de 
pământ etc.). 
Art.138. Intrările şi ieşirile cablurilor din dulapuri, secţii electrice, canale, tuneluri, precum şi la 
trecerea lor prin planşee sau pereţi despărţitori vor fi obturate cu materiale incombustibile. 
Art.139. În toate canalele, tunelurile şi puţurile de cabluri se va păstra curăţenia. În acest sens se 
va asigura controlul tuturor locurilor ascunse şi se va urmări executarea curăţeniei în mod curent în 
aceste spaţii 
Art.140. Stingerea incendiilor în fază incipientă la instalaţiile de iluminat şi forţă se va face cu 
stingătoare portative cu C02 sau cu praf şi C02. 
 
Secţiunea 3 - Sisteme şi instalaţii de încălzire 
 
Art.141. (1) La exploatarea sistemelor de încălzire centrală (cu abur, apă caldă, aer cald) şi locală (cu 
sobe, radiatoare, etc.), precum şi a maşinilor şi aparatelor de gătit, se vor respecta prevederile normelor 
de prevenire şi stingere a incendiilor în vigoare (normative, standarde, instrucţiuni de folosire, etc.) . 

(2) In încăperile în care există pericol de explozie sau incendiu nu se vor utiliza sisteme 
de încălzire cu foc deschis, cu suprafeţele radiante sau incandescente, a căror temperatură este mai 
mare decât temperatura de autoaprindere a substanţelor inflamabile din încăpere. 

(3) Nu se admite utilizarea unor instalaţii, aparate, maşini, sobe nestandardizate, neomologate sau 
improvizate. 

(4) Se interzice folosirea instalaţiilor de încălzire (cazane, calorifere, sobe, radiatoare, aparate şi 
maşini de gătit etc.) cu defecţiuni. 

(5) Toate cazanele, maşinile şi aparate cu foc deschis, folosite pentru încălzire sau gătit vor 
fi supravegheate pe timpul funcţionării lor, iar la terminarea programului de lucru se vor opri. 

(6) Între corpurile de încălzire sau conductele neizolate şi elementele de construcţie din 
materiale combustibile învecinate se vor asigura distanţele minime indicate în normele specifice în 
vigoare, în funcţie de natura agentului încălzitor. În cazuri speciale, între conductele neizolate şi 
elementele de construcţie combustibile care nu satisfac distantele cerute se vor introduce materiale 
izolante incombustibile. 

(7) La trecerea conductelor instalaţiilor de încălzire prin pereţi sau prin planşee executate din 
materiale combustibile, acestea vor fi introduse în tuburi de protecţie şi vor fi izolate cu materiale 
izolante incombustibile. Izolarea termică va fi astfel executată, încât în orice regim de funcţionare a 
instalaţiilor să nu fie posibilă aprinderea materialelor combustibile. 
 
Secţiunea 4 - Mijloace de încălzire locală 
 
Art.142. Construcţia, amplasarea şi exploatarea mijloacelor încălzire locală (sobe de orice tip, cazane 
de spălătorie, maşini şi aparate gătit etc.) se vor face conform prevederilor standardelor în vigoare şi 
a instrucţiunilor de folosire emise de unitatea producătoare. 
Art.143. La exploatarea sobelor şi a maşinilor şi aparatelor de gătit se vor respecta următoarele reguli: 

a) materialele sau elementele combustibile situate în faţa focarelor şi cenuşarelor să fie la o distanţă 
de acestea de minimum 1,25 m, iar cele greu combustibile la 1 m; 

b) în încăperile în care sunt amplasate sobele nu se admite depozitarea materialelor combustibile care 
să depăşească consumul pentru 24 de ore; 

c) depozitarea (amplasarea) materialelor combustibile se face la o distanţă mai mare de 1 m faţă de 
sobele fără acumulare de căldură şi de 0,5 m la sobele cu acumulare de căldură; 

d) maşinile şi aparatele de gătit cu combustibili solizi sau gaze, precum şi rezervoarele de consum ale 
sobelor care utilizează combustibili lichizi (a căror protecţie termică a fost asigurată de producător pe 
baza încercărilor efectuate şi acceptată la omologarea produsului) pot fi amplasate la distanţe mai mici 
decât cele prevăzute la punctul „c"), dacă acest lucru este menţionat în instrucţiuni de folosire; 
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e) este interzisă depozitarea materialelor combustibile deasupra sobei; 
f) în faţa uşiţei de alimentare, pardoseala combustibilă se protejează cu o bucată de tablă metalică cu 

dimensiunile de 70 x 50 cm; 
g) înainte de utilizarea sobelor şi coşurilor de fum, acestea trebuie verificate amănunţit, reparate, 

curăţate şi date în exploatare în perfectă stare de funcţionare; 
h) nu se utilizează sobe fără uşiţe la focare şi cenuşare, defecte sau izolate necorespunzător faţă de 

elementele combustibile ale clădirilor; 
i) în timpul funcţionării sobelor, uşiţele focarului şi cenuşarului trebuie menţinute închise şi zăvorâte; 

j) se interzice aprinderea focului în sobe prin stropire cu benzină, petrol sau alte lichide combustibile; 
k) se interzice uscarea hainelor sau a altor materiale combustibile pe sobe sau în imediata apropiere a 

lor; 
1) nu se admite folosirea lemnelor mai lungi decât vatra focarului sobei sau cărbuni cu o putere 

calorifică mai mare decât cea stabilită (cocs de furnal); 
m) se vor numi persoane care să răspundă de aprinderea şi stingerea focului; 
n) cenuşa se va evacua periodic într-un loc amenajat în acest scop, fără pericol de incendiu, şi 

numai după ce se vor stinge resturile de jar; 
o) se interzice supraîncălzirea sobelor; 
p) se interzice arderea nesupravegheată a focului în sobe. 

Art.144. Utilizarea sobelor fără acumulare de căldură se va face respectând următoarele norme: 
a) distanţa dintre sobe sau burlane şi materialele combustibile învecinate să fie de cel puţin 1 m, 

iar faţă de cele greu combustibile de 0,70 m; 
b) la sobele cu înălţimea picioarelor de cel puţin 25 cm, pardoseala de sub acestea se protejează 

printr-un strat izolator de cărămidă plină, având grosimea de 6 cm, postamentul termic izolator trebuie 
să depăşească perimetrul sobei cu 25 cm, iar în faţa focarului cu 50 cm; 

c) când sobele nu au picioare sau picioarele sunt mai scurte de 25 cm, postamentul este alcătuit 
din materiale incombustibile, termoizolatoare 

d) în cazul sobelor din încăperile cu pereţi din materiale combustibile, porţiunea de perete de lângă 
sobă se execută din materiale incombustibile, care să depăşească marginile sobei în toate 
direcţiile cu minimum 0,5 m. In situaţia în care acest lucru nu este posibil, amplasarea sobei, a 
maşinilor, aparatelor de gătit şi protejarea pereţilor combustibili se vor face conform vigoare şi 
instrucţiunilor de folosire emise fabricant. 
Art.145. (1) Coşurile de fum vor fi curăţate periodic, în funcţie de calitatea şi de cantitatea 
combustibilului folosit, iar uşile pentru curăţare vor fi bine etanşate. 

(2) Zidăria şi tencuiala coşurilor vor fi verificate periodic şi vor fi bine întreţinute, astfel încât 
să se evite orice crăpătură care ar permite ieşirea în încăperi sau în poduri a gazelor calde, a fumului sau 
a scânteilor. 

(3) Este interzisă montarea de clapete sau capace de obturare în canale sau racorduri, limitarea, 
respectiv reglarea tirajului, urmând să fie făcută exclusiv prin uşile (prizele) de aer sau prin 
regulatoarele de tiraj ale focarelor. 
Art.146. Pentru instalaţiile de alimentare cu gaze naturale a sobelor se vor respecta prevederile 
Normativului de specialitate, la care se va ţine cont şi de următoarele reguli: 

a) verificarea şi întreţinerea în bună stare de funcţionare a instalaţiei (conducte, robinete, arzătoare 
etc.), înlăturându-se orice posibilitate de scurgere a gazelor; 

b) în cazul în care se constată miros de gaze înainte de a se aprinde focul, se va aerisi 
încăperea respectivă şi se vor depista şi înlătura defectele care au provocat scăpările de gaze de 
către persoane autorizate. 

c) aprinderea şi stingerea focurilor se vor executa numai de către persoane care cunosc regulile 
privind exploatarea mijloacelor de încălzire. 

d) când arzătorul este în funcţiune, uşa cenuşarului va fi permanent deschisă.  
e) aprinderea focului se face după principiul "gaz pe flacără" 
f) se interzice folosirea gazelor în sobele nereparate şi a căror etanşeitate nu este asigurată; 
g) depistarea scăpărilor de gaze se va face numai cu emulsie de apă şi săpun şi în nici un caz 

cu flacără. 
Art.147. Efectuarea lucrărilor de montaj, reparaţii, revizii sau a modificărilor la instalaţiile de 



 36 
 

gaze, de către persoane neautorizate şi fără avizul prealabil al societăţii distribuitoare este interzisă.  
Art.148. În cazul utilizării buteliilor cu gaze combustibile lichefiate ( GPL ), se interzice: 

a) folosirea de butelii defecte, improvizate sau neomologate; 
b) amplasarea buteliilor în apropierea surselor care radiază căldură; 
c) activarea scurgerii gazului lichefiat din butelie, prin agitarea sau încălzirea acesteia;  
d) racordarea buteliei la maşina de gătit, fără reductor de presiune; 
e) utilizarea furtunului de racordare fără a fi fixat prin coliere, uzat sau în stare defectă; 
f) folosirea furtunurilor executate din materiale solvabile în produse petroliere. 

 
Secţiunea 5 - Centrale termice 
 
Art.149. (1) Exploatarea centralelor termice, precum şi a instalaţiilor de cazane aferente se va efectua 
numai de către persoane calificate şi instruite în ceea ce priveşte prescripţiile tehnice de exploatare ale 
acestora şi normele de prevenire a incendiilor. 

(2) Punerea în funcţiune şi exploatarea centralelor termice se va face numai pe baza autorizaţiei 
de exploatare, eliberată de Inspectoratul de stat pentru cazane şi instalaţii de ridicat, cu 
respectarea instrucţiunilor vigoare. 

(3) Este interzisă depozitarea în centrala termică a unor utilaje sau materiale care nu au 
legătură cu exploatarea acesteia. 

(4) Aparatele pentru controlul temperaturii şi presiunii din cazane şi conducte, indicatoarele de 
nivel pentru combustibil sau pentru agentul de încălzire, supapele de siguranţă etc. vor fi menţinute în 
perfectă stare de funcţionare. Verificarea lor se va efectua la începerea fiecărui schimb. 
Art.150. La centralele termice în care se folosesc drept combustibil deşeurile de lemn, se vor respecta 
următoarele reguli: 

a) transportul şi manipularea combustibilului se fac în aşa fel, încât acesta să nu fie împrăştiat în 
incinta unităţii; 

b) în jurul centralei termice terenul va fi neted, curăţat permanent de deşeuri şi alte materiale 
combustibile, pe o rază de 30 m; 

c) silozul pentru depozitarea combustibilului va fi construit în conformitate cu prevederile normelor de 
prevenire a incendiilor, iar uşa de comunicaţie dintre acestea şi sala cazanelor va fi metalică, cu 
rezistenţă la foc de 45 minute; 

d) cantităţile de combustibil care se depozitează în siloz nu vor depăşi 20 m3; 
e) se interzice depozitarea combustibilului în sala cazanelor; 
f) ventilaţia (mecanică sau naturală) trebuie folosită în aşa fel, încât să nu provoace amestecuri 

de praf şi aer; 
g) coşurile de evacuare a fumului vor fi prevăzute cu sisteme de reţinere a scânteilor (parascântei); 

Art.151. (1) La cazanele alimentate cu combustibil lichid se va asigura în permanenţă etanşeitatea 
tuturor traseelor de alimentare, rezervoare, conducte pentru transport, pompe, îndeosebi racordurile 
la arzătoare. 

(2) Izolaţia conductelor pentru combustibil şi izolaţia cazanului, în special în jurul arzătoarelor, 
trebuie să fie în perfectă stare şi ferită de a fi îmbibată cu combustibil. 

(3) Cazanele alimentate cu combustibil lichid vor fi prevăzute în faţa focarelor, sub 
injectoare, cu tăvi metalice umplute cu nisip, pentru colectarea scurgerilor provenite din instalaţii. 
Scurgerile accidentale de combustibil de pe toate utilajele, scările şi platformele cazanului se 
colectează şi se înlătură. 

(4) Rezervoarele pentru consum zilnic vor fi prevăzute cu conducte de preaplin, conducte de 
aerisire şi indicatoare de nivel, întreţinute în bune condiţii. La aceste rezervoare nu se vor instala 
indicatoare de nivel de sticlă. 

(5) Pentru fluidizarea combustibilului din rezervoare prin încălzire, se va folosi numai aburul 
de joasă presiune sau apa caldă. Este interzisă utilizarea focului deschis pentru această operaţie. 

(6) Înainte de aprinderea combustibilului la injectoare, se va verifica focarul, se vor îndepărta 
eventualele scurgeri de combustibil şi se vor înlătura cauzele acestora. 

(7) Focarele şi canalele de fum vor fi ventilate timp de 10 minute înaintea aprinderii 
combustibilului la injectoare. 
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Art.152. (1) Aprinderea combustibilului pulverizat în focarele cazanelor se va efectua fie electric, fie cu 
ajutorul unei torţe fixate pe o vergea metalică. 

(2) Nu sunt admise improvizaţii ca: băţ de chibrit, ziar aprins etc. Pentru stingerea faclei se 
va prevedea o ladă cu nisip sau un vas cu apă în apropierea cazanului. 

(3) Se interzice reaprinderea focului de la zidăria incandescentă a focarului sau de la flacăra altui 
arzător. 
Art.153. (1) Centralele termice care folosesc combustibil gazos se vor pune în funcţiune numai 
după verificarea arzătoarelor şi a presiunii în conductele de gaze, în limitele prevăzute de 
normativul de specialitate. 

(2) Controlul etanşeităţii instalaţiei de gaze combustibile va face conform normativelor şi 
reglementărilor în vigoare, folosindu-se emulsie de apă şi săpun sau alte procedee cu aparatura de 
detectare. Se interzice efectuarea acestui control cu flacără. 
 (3) Aprinderea arzătorului cu gaze, în focarele cazanelor centralelor termice, se va efectua prin 
respectarea strictă a principiului „gaz pe flacără". 

(4) Circuitul de alimentare a arzătoarelor cu gaze de la cazanele ale căror instalaţii funcţionează 
cu o presiune de lucru de peste 5000 mm coloană de apă va fi prevăzut cu un sistem de protecţie care să 
întrerupă rapid debitul de gaze, atunci când presiunea scade sub limita la care flacăra poate deveni 
instabilă în cazul în care flacăra de control se stinge. 

(5) Circuitul de alimentare al fiecărui arzător va fi prevăzut cu două ventile montate în serie, 
dintre care unul cu acţionare manuală. Poziţia ventilelor "închis" sau "deschis" trebuie marcată vizibil. 

(6) La apariţia unei neetanşeităţi sau ruperi a unei conducte din sala cazanelor se va închide 
robinetul de pe conducta principală din exteriorul clădirii şi se vor deschide ferestrele şi uşile 
pentru aerisirea intensă a sălii. 
Art.154. Este interzisă exploatarea centralelor termice fără o supraveghere permanentă sau, eventual, 
încredinţarea urmăririi funcţionării cazanelor unor persoane fără calificarea corespunzătoare. 
Art.155. Oprirea funcţionării cazanelor este obligatorie atunci când se constată: 

a) creşterea sau scăderea nivelului apei în afara limitelor admise, fără a putea fi readusă la nivel 
normal; 

b) defectarea unor aparate de control sau a dispozitivelor de siguranţă; 
c) spargerea unor ţevi în interiorul cazanului; 
d) aprinderea depunerilor de funingine şi cocs în canalele de fum etc.. 

Art.156. Supravegherea cazanelor poate înceta numai după închiderea circuitelor de alimentare cu 
combustibil şi scăderea presiunii aburului la zero. 
 
Secţiunea 6 - Amplasarea centralelor termice 
 
Art. 157. Centralele termice înglobate în clădiri, în mod obligatoriu, nu se amplasează: 
- sub încăperi din categoria A sau B pericol de incendiu nici alipite acestora: 
- sub săli aglomerate şi căi de evacuare ale sălilor aglomerate sub scene şi sub încăperi cu aglomerări de 
persoane; 
- sub încăperile de zi şi dormitoarele colectivităţilor pentru copii de vârstă preşcolară, dacă se 
utilizează drept combustibil gazele naturale; 
- sub săli de clase, laboratoare sau săli de gimnastică din clădiri pentru învăţământul elementar şi 
mediu;  
- în interiorul clădirilor înalte (peste 28 m.) exceptând porţiunile care nu ating această înălţime; 

În clădiri civile se recomandă să nu se amplaseze centrale termice, direct sub încăperi de locuit 
sau în care se desfăşoară o activitate sensibilă la zgomot, trepidaţii sau exces de temperatură. 
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CAPITOLUL X - Reguli şi măsuri la exploatarea şi întreţinerea instalaţiilor şi mijloacelor de 
prevenire şi stingere a incendiilor 

 
Secţiunea 1 - Instalaţii de semnalizare a incendiilor 
Art.158. Echiparea cu instalaţii de semnalizare a incendiilor, potrivit scenariilor de siguranţă la foc 
elaborate, se asigură, după caz, la următoarele construcţii, compartimente de incendiu şi încăperi: 

a) toate categoriile de construcţii prevăzute, conform reglementărilor, cu instalaţii automate de 
stingere cu apă, tip drencer sau pulverizare cu gaze inerte, spumă, abur, pulberi; 

b) construcţiile închise din categoriile de importanţă excepţională şi deosebită A, B, încadrate 
conform legislaţiei în vigoare, neechipate cu instalaţii automate de stingere a incendiilor sau cele 
echipate la care este necesară asigurarea semnalizării incendiului, înainte de intrarea în funcţiune a 
instalaţiilor automate de stingere; 

c) clădiri înalte şi foarte înalte, cu excepţia locuinţelor; clădiri cu săli aglomerate; 
d) construcţiile pentru producţie şi depozitare încadrate în categoriile A, B (BE3) sau C 

(BE2 ) de pericol de incendiu, cu aria desfăşurată de cel puţin 600 m2, precum şi depozite cu stive înalte 
(peste 4 m înălţime) ; 

e) construcţiile destinate activităţilor turistice (hoteluri, moteluri, cabane, restaurante, baruri, video - 
discoteci etc.), cu mai mult de patru nivele sau care adăpostesc peste 150 de persoane; 
Art.159. (1) Instalaţiile de semnalizare incendiu se prevăd doar cu butoane de semnalizare manuale, 
numai acolo unde observarea izbucnirii incendiilor se asigură în timp util. În rest, instalaţiile de 
semnalizare a incendiilor se prevăd cu detectoare automate. 

(2) Instalaţiile de semnalizare a incendiilor se vor menţine în permanenţă în stare de funcţionare. 
(3) Execuţia, exploatarea, întreţinerea, revizia şi repararea acestora se vor face de către 

personal autorizat, respectându-se prevederile de execuţie, instrucţiunile furnizorului şi normele de 
prevenire şi stingere a incendiilor. 

(4) Pentru fiecare tip de instalaţie este obligatoriu să se asigure avertizoare şi detectoare de 
rezervă. 

(5) Este interzisă blocarea accesului la avertizoare şi a zonei de acţiune a detectoarelor cu 
diferite materiale. 

(6) În cazul unor defecţiuni (semnalizări accidentale, scurtcircuite, lipsa de alimentare cu 
energie etc.), se vor lua măsuri imediate pentru înlăturarea urgentă a acestora şi a cauzelor care le-au 
generat. 

(5) Pe timpul cât, din cauza unor defecţiuni, instalaţia este scoasă parţial din funcţiune, se vor 
lua măsuri suplimentare de securitate. 

(6) Toate instalaţiile de semnalizare a incendiilor vor fi date în primire unor cadre tehnice de 
specialitate autorizate pentru executarea verificărilor, întreţinerilor, reviziilor şi reparaţiilor conform 
normelor specifice. 

(7) Constatările făcute cu prilejul acestor operaţii, măsurile luate, semnalizările şi cauzele 
acestora vor fi menţionate în caietul (registrul) instalaţiilor de semnalizare a incendiilor. 
 
Secţiunea 2 - Instalaţiile şi mijloacele de stingere a incendiilor 
 
Art.160. (1) Toate instalaţiile fixe, semifixe sau mobile pentru stingerea incendiilor cu apă, spumă, 
bioxid de carbon etc., vor fi întreţinute în bună stare de funcţionare, asigurându-se în mod permanent 
debitele şi presiunile necesare pentru stingere şi dotare corespunzătoare cu accesorii de intervenţie, în 
caz de incendiu. 

(2) Întreţinerea şi repararea instalaţiilor speciale de stingere a incendiilor se vor face de către 
echipele de revizie specializate, care vor face verificări periodice pe baza unui grafic stabilit, 
consemnându-se într-un registru toate defecţiunile ivite şi remedierile efectuate. 

(3) Este interzisă modificarea construcţiei instalaţiilor de către persoane necalificate şi fără 
acordul proiectantului. 

(4) Utilajele şi materialele din dotarea serviciului de pompieri voluntari vor fi menţinute 
permanent în bună stare de folosire şi vor ti echipate cu accesoriile necesare.  
Art.161. Este interzisă utilizarea in alte scopuri a instalaţiilor, utilajelor, mijloacelor, accesoriilor şi 
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materialelor pentru stingerea incendiilor. 
Art.162. (1) La sursele naturale de apă (râuri, lacuri, iazuri etc.) din apropierea unităţilor se vor amenaja 
rampe pentru alimentarea maşinilor şi utilajelor de stins incendii. 

(2) Rezerva de apă pentru stingerea incendiilor, care se păstrează în rezervoare de apă, nu va fi 
utilizată în alte scopuri. Rezervoarele de apă trebuie să fie prevăzute cu indicatoare de nivel şi se 
va inscripţiona corespunzător asupra destinaţiei şi capacităţii de înmagazinare. 

(3) Accesul la sursele de alimentare cu apă (rezervoare, bazine, hidranţi interiori şi exteriori, 
copci etc.), precum şi la celelalte instalaţii şi mijloace pentru stingerea incendiilor se va asigura în 
permanenţă. 

(4) Locul de amplasare a acestora va fi marcat cu indicatoare, conform STAS 297/2/80. 
(5) Sursele şi reţelele de alimentare cu apă pentru stingerea incendiilor trebuie astfel întreţinute 

şi exploatate, încât să fie ferite de îngheţ, iar reviziile şi eventualele reparaţii să se poată face cu uşurinţă 
şi în cel mai scurt timp, fără să se scoată din funcţiune întreaga instalaţie. 

(6) Pentru evitarea îngheţării apei în rezervoarele de apă pentru incendiu, în timpul iernii se va 
proceda la recircularea apei în rezervoare. 

(7) Elementele instalaţiilor de apă de incendiu, ca guri de apă, hidranţi etc., care conţin apă 
şi sunt expuse îngheţului în timpul iernii şi care nu sunt prevăzute cu posibilitate de încălzire cu abur 
sau cu apă caldă, vor fi protejate . 

(8) Căminele în care sunt montate robinetele de închidere de la instalaţiile de apă vor fi protejate, 
de asemenea, cu materiale izolatoare termice. 

(9) Apa folosită pentru stingerea incendiilor nu trebuie să conţină produse combustibile. 
Art.163. (1) Se vor întocmi instrucţiuni cu privire la modul de funcţionare, utilizare şi întreţinere a 
instalaţiilor, aparatelor, materialelor etc. pentru stingerea incendiilor, din dotarea unităţii. 

(2) În instrucţiuni se va include şi schema de funcţionare a diverselor instalaţii de intervenţie în 
caz de incendiu, pe secţii şi instalaţii tehnologice. Ele vor fi cunoscute de către personalul de întreţinere 
al instalaţiei. 
Art.164. Pentru accesul la bazine şi la rezervoare a maşinilor de intervenţie pentru stingerea 
incendiilor, trebuie să se asigure drumuri şi platforme de acces, astfel încât distanţele de la marginea 
carosabilă până la sursa de alimentare cu apă să fie de maximum 2 m. 
 
Secţiunea 3 - Hidranţi de incendiu 
 
Art.165. Echiparea cu hidranţi de incendiu interiori a construcţiilor compartimentelor de incendiu şi a 
spaţiilor, potrivit scenariilor de siguranţă la foc elaborate, se asigură, după caz, la: 

a) construcţiile închise din categoriile de importanţă excepţională deosebită (A şi B ), încadrate 
conform legislaţiei în vigoare, indiferent de arie şi număr de niveluri; 

b) construcţii publice, administrative şi sociale, cu aria construită de cel puţin 600 mp şi mai mult de 
4 niveluri; 

c) clădiri înalte şi foarte înalte, precum şi construcţii cu săli aglomerate, indiferent de ariile construite 
şi numărul de niveluri; 

d) construcţii de producţie sau depozitare din categoriile A, B sau C de pericol de incendiu, cu arii 
construite de minimum 600 mp, precum şi depozite cu stive înalte (peste 4 m înălţime); 

e) construcţii sau spaţii publice, administrative, sociale şi de producţie sau depozitare subterane, cu 
aria desfăşurată mai mare de 600 mp; 
Art.166. (1) Amplasarea hidranţilor interiori se face astfel încât fiecare punct din interiorul încăperilor 
să fie protejat de cel puţin: 
- două jeturi: în încăperi sau grupuri de încăperi industriale ce comunică prin goluri neprotejate atunci 
când acestea se încadrează în categoriile A, B sau C de pericol de incendiu şi au un volum de peste 1000 
mc, în clădirile civile cu înălţimi mai mari de 45 m, în depozite comerciale sau industriale, în 
magazine sau expoziţii cu exponate combustibile, la săli spectacole(numai în sală, scenă, depozite şi 
atelierele anexe); 
- un jet, în celelalte încăperi, inclusiv în cele prevăzute cu instalaţie automată de stingere. 

(2) Aceste jeturi trebuie obţinute din hidranţi situaţi pe acelaşi palier şi în acelaşi 
compartiment de incendiu. 
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(3) Accesul la hidranţi nu va fi blocat cu materiale, mobilier sau utilaje, iar cutiile 
hidranţilor trebuie să se deschidă uşor. 

(4) Persoanele care lucrează în secţiile prevăzute cu hidranţi interiori trebuie să cunoască poziţia 
şi modul de folosire a acestora. 

(5) Hidranţii interiori amplasaţi în locurile unde se desfăşoară activităţi la lumină artificială şi pe 
timp de noapte se vor marca prin iluminat de siguranţă. 

(6) Presiunea minimă la ţeava de refulare - în cazul utilizării dispozitivelor de pulverizare şi a 
ţevilor de refulare universale - va fi minimum 2,5 bari. 
Art.167. (1) Alimentarea cu apă a reţelelor hidranţi exteriori se face din gospodăriile proprii de apă 
alcătuite şi dimensionate corespunzător pentru: 

a) construcţii închise de importanţă excepţională şi deosebite (A şi B), indiferent de volum; 
b) construcţii şi ansambluri de construcţii civile cu mai mult de două niveluri şi volum construit mai 

mare de 5000 mc; 
c) clădiri înalte, foarte înalte şi construcţii cu săli aglomerate; 
d) construcţii subterane civile, de producţie, depozitare, parcaje sau garaje; 
e) construcţii de producţie sau depozitare cu volum mai mare de 5000 mc; 
f) depozite deschise pentru materiale sau substanţe combustibile cu aria mai mare de 2000 mp; 
g) depozite cu stive înalte. 

(2) Se admite asigurarea cu apă direct din bazine, rezervoarele şi alte surse naturale cu 
ajutorul pompelor mobile de stins incendii (autopompe sau motopompe) din dotarea serviciului propriu 
pentru: 

a) construcţii şi instalaţii industriale din categoriile C, D şi pericol de incendiu, cu suprafaţa incintei 
mai mică de 20 ha şi care necesită pentru stingerea din exterior un debit de apă de cel mult 20 1/sec;  
    b) depozite de material lemnos situate în afara incintelor industriale sau a centrelor populate 
care necesită pentru stingerea din exterior un debit de apă de maxim 35 l/sec; 

(3) Hidranţii exteriori trebuie să permită servirea tuturor punctelor sau obiectelor ce trebuie 
protejate, considerând raza de acţiune a hidranţilor în raport cu lungimea furtunului:  

a) maximum 120 m la reţelele la care presiunea asigură lucrul direct de la hidranţi;  
b) 150 m în cazul folosirii motopompelor; 
c) 200 m în cazul folosirii autopompelor. 

(4) Hidranţii exteriori vor fi dotaţi complet cu accesorii şi materiale necesare, în funcţie de 
ipotezele de stingere stabilite. 

(5) Hidranţii reţelelor de înaltă presiune vor fi dotaţi cu furtun B în role de 20 m, cu racorduri şi 
garnituri de asamblare, ţevi de refulare tip B, chei pentru hidranţi tip B. Aceste materiale vor fi păstrate 
în cutii fixate pe stâlpi lângă hidranţi, pe pereţii construcţiilor sau pe cărucioare mobile adăpostite 
de intemperii. 

(6) Amplasamentul hidranţilor exteriori va fi marcat prin indicatoare, conform STAS 297/2/80. 
(7) Hidranţii trebuie să fie vopsiţi în culoare roşie şi feriţi de lovituri, iar locul din jurul lor 

trebuie să fie liber pentru a fi accesibil în caz de nevoie. Capacele şi flanşele hidranţilor vor fi gresate cu 
regularitate. Filetul trebuie să păsuiască etanş. 
Art.168. (1) Hidranţii exteriori se vor păstra in stare de curăţenie, iar pe timp friguros se vor proteja 
împotriva îngheţului, fiind goliţi de apă după întrebuinţare. Este interzisă menţinerea apei în aceştia, mai 
ales în timp de iarnă. 

(2) În cazul în care golirea hidrantului nu se produce după închiderea robinetului său, se va 
proceda la eliminarea cauzei care a produs înfundarea orificiului de golire. 

(3) Înainte de începerea perioadei de îngheţ se va controla şi asigura buna funcţionare a 
robinetului interior şi a orificiului de golire de la baza hidrantului. 

(4) Nu este permisă folosirea soluţiei de apă sărată pentru a împiedica îngheţul la hidrant, din 
cauza efectului coroziv al acestei soluţii. 
Art.169. Reţelele de conducte prin care sunt alimentaţi cu apă hidranţii interiori şi exteriori vor fi 
menţinute în permanenţă pline cu apă la presiunea de regim a reţelei de apă pentru incendiu.  
Art.170. (1) Vanele (robinetele) de pe conductele care alimentează hidranţii de incendiu vor fi sigilate 
în poziţie deschisă, pentru asigurarea în permanenţă a debitului de apă şi a presiunii necesare la 
stingerea incendiilor. 
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(2) În caz de avarii, când este necesară închiderea acestor vane, se va scoate din circuit un număr 
cât mai mic de hidranţi de incendiu. 

(3) Periodic se va face verificarea modului de funcţionare a robinetelor de închidere şi de golire 
a hidranţilor exteriori, luându-se măsuri de reparare sau înlocuire a celor defecte. 
 
Secţiunea 4 - Mijloace de stingere 
 
Art.171. (1) Mijloacele de stingere a incendiilor (stingătoare, lopeţi, târnăcoape, căngi, vase cu apă, 
prelate ignifugate sau din azbest, lăzi cu nisip, etc.) trebuie să fie în stare permanentă utilizare, 
amplasate în locuri vizibile, uşor accesibile, la îndemâna personalului care le foloseşte şi ferite de 
intemperii şi de alţi factori distructivi. 

(2) Se interzice amplasarea mijloacelor de stingere a incendiilor în locuri în care pot fi cuprinse 
de incendiu imediat după izbucnirea acestuia. 

(3) Stingătoarele şi rezervoarele cu apă trebuie ferite de îngheţ. 
Art.172. (1) Încărcătura stingătoarelor se verifică periodic, conform instrucţiunilor fabricantului. Pe ele 
sau pe etichete se marchează data verificării, cine a executat-o şi tipul încărcăturii. 

(2) Se interzice utilizarea unor stingătoare deteriorate, corodate, fără supapă de siguranţă, cu 
supapa spartă, precum şi cu încărcătură necorespunzătoare. 

(3) Substanţele pulverulente din stingătoare nu trebuie să fie întărite. 
(4) Buteliile cu gaze inerte comprimate trebuie să fie încărcate în permanenţă şi bine închise, iar 

ventilele acestora sigilate. 
Art.173. Nisipul destinat pentru stingerea incendiilor trebuie să nu fie umed sau să nu conţină materiale 
cu dimensiuni mari (balast, pietriş etc.). Lăzile cu nisip se vor acoperi cu capace. 

 
 

CAPITOLUL XI - Ignifugarea şi termoprotecţia elementelor de construcţii 

Norme generale 

 
Art.174. Lucrările de ignifugare vor fi executate de persoane fizice şi juridice pregătite şi atestate în 
acest scop de Centrul Naţional pentru Securitate la Incendiu şi Protecţie Civilă din cadrul 
Inspectoratului General, cu respectarea strictă a instrucţiunilor de lucru întocmite după specificaţiile 
tehnice de utilizare a produselor ignifuge. 
Art.175. Produsele ignifuge folosite indiferent dacă sunt produse interne sau din import trebuie să 
fie omologate sau avizate de I.G.C.P.M. 
Art.176. Recepţia definitivă a lucrărilor de ignifugare se va face pe baza rezultatelor cuprinse în 
buletinele de încercare eliberate de către laboratoare autorizate de Centrul de Studii.  
Art.177. Ignifugarea este obligatorie în următoarele cazuri: 

a) la construcţiile noi la modificarea sau schimbarea destinaţiei celor existente, precum şi periodic la 
construcţiile vechi, în scopul îndeplinirii condiţiilor necesare; 

b) la realizarea unor elemente de construcţie cum sunt tavane, treceri prin pereţi şi planşee, închidere 
şi marcarea instalaţiilor şi echipamentelor, finisaje pe căile de evacuare etc.; 

c) la tratamente speciale (fonice, termice) şi finisaje utilizate în clădirile înalte, clădiri cu săli 
aglomerate şi centre de calcul electronic, la săli de spectacole, muzee, expoziţii; 

d) la elementele decorative interioare şi finisaje ale sălilor aglomerate; 
e) la construcţiile provizorii pentru ateliere, remize, depozite, magazii etc., în care se lucrează cu 

substanţe combustibile sau cu foc deschis; 
f) rafturile şi stelajele din magazii şi depozite care adăpostesc materiale cu mari valori, ori materiale 

greu de înlocuit, cum sunt piesele unicat etc. . 
Art.178. (1) Ignifugarea clădirilor cu caracter monumental, monumente istorice, de importanţă 
deosebită se stabileşte de la caz la caz de proiectant şi beneficiar. 

(2) Părţile neaparente ale finisajului interior care nu sunt accesibile decât prin demolarea sau 
desfacerea lor, se vor reignifuga odată cu reparaţiile elementelor respective. 



 42 
 

(3) Pentru mărirea limitei de rezistenţă la foc a elementelor din metal acestea se tratează cu 
vopsele termospumante. 
Art.179. Condiţiile de executare a lucrărilor de termoprotecţie, regulile şi măsurile de prevenire a 
incendiilor, sunt identice cu cele de la ignifugare. 
 

CAPITOLUL XII - Organizarea intervenţiei Ia incendii 
 
Secţiunea 1- Sisteme de alimentare cu apă în localităţi (instalaţii pentru stingerea incendiilor) 

Art.180. (1) Toate instalaţiile fixe, semifixe sau mobile pentru stingerea incendiilor vor fi întreţinute în 
bună stare de funcţionare, asigurându-se în mod permanent debitele şi presiunea necesară pentru 
stingerea incendiilor şi dotarea corespunzătoare cu accesorii de intervenţie în caz de incendiu. 

(2) Se va asigura în permanenţă accesul la sursele de alimentare cu apă (rezervoare, bazine, 
hidranţi, etc.) precum şi la celelalte instalaţii şi mijloace pentru stingerea incendiilor 

(3) La sursele naturale existente pe teritoriul localităţilor (râuri, lacuri, iazuri, etc.) se vor 
amenaja rampe de acces pentru alimentarea maşinilor de intervenţie în caz de incendiu, practicabile 
în tot cursul anului. 
Art.181. (1) Rezerva intangibilă de apă pentru stingerea incendiilor care se păstrează în rezervoare 
de apă nu va fi utilizată în alte scopuri. 

(2) Rezervoare de apă trebuie să fie prevăzute cu indicatoare de nivel precum şi cu posibilităţi 
de racordare a maşinilor de intervenţie pentru stingerea incendiilor; ele trebuie menţinute în bună stare 
de funcţionare în vederea controlării permanente a existenţei rezervei de apă pentru incendii. Pe 
rezervorul de apă pentru incendiu se vor inscripţiona destinaţia şi capacitatea înmagazinată 

(3) Sursele şi reţelele de alimentare cu apă pentru stingerea incendiilor trebuie astfel 
întreţinute şi exploatate încât să fie ferite de îngheţ iar reviziile şi eventualele reparaţii să se poată face 
cu uşurinţă şi în cel mai scurt timp, fără a scoate din funcţiune întreaga instalaţie. Pentru evitarea 
îngheţării apei în rezervoarele de apă pentru incendiu în timpul iernii se va proceda la recircularea apei 
în rezervoare. 

(4) Pompele şi hidrofoarele de alimentare cu apă pentru stingerea incendiilor precum şi 
agregatele de acţionare (electromotoare, motoare cu ardere internă) vor fi întreţinute în perfectă stare de 
funcţionare, având asigurată atât alimentarea continuă cu energie sau carburanţi cât şi încălzirea 
încăperilor în care sunt adăpostite pe timp de iarnă. Motoarele cu ardere internă pentru acţionarea 
pompelor, trebuie să pornească uşor. 

(5) Apa folosită pentru stingerea incendiilor trebuie să fie lipsită de produse petroliere sau alte 
produse combustibile. 
Art.182. Conducerile operatorilor economici şi instituţia serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă 
trebuie să cunoască amplasarea surselor de apă şi capacitatea lor. 
Art.183. Pentru accesul la bazine şi la rezervoare a maşinilor de intervenţie la stingerea incendiilor, 
trebuie să se asigure drumuri şi platforme de acces, astfel încât distanţele de la marginea carosabilă 
şi sursa de alimentare cu apă să fie de maxim 2 m. 
 
Secţiunea 2 - Asigurarea căilor de acces pentru autospeciale la localităţi, operatori economici şi 
instituţii 
 
Art.184. Căile de acces spre localităţi şi în interiorul acestora trebuie să permită în caz de incendiu: 
- evacuarea nestingherită şi în condiţii de siguranţă a tuturor persoanelor şi bunurilor materiale; 
- accesul uşor al maşinilor, utilajelor şi personalului care acţionează la stingerea incendiului sau la 
evacuarea persoanelor şi bunurilor. 
Art.185. Accesul mijloacelor şi persoanelor trebuie să fie asigurat în permanenţă la : 

a) construcţiile de orice fel - industriale, comerciale, social-administrative, speciale şi încăperile 
acestora; 

b) instalaţii tehnologice anexe; 
c) depozite închise şi deschise de materii prime semifabricate, finite şi auxiliare; 
d) instalaţiile, aparatele şi mijloacele de prevenire şi stingere a incendiilor, aparate de control şi 
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semnalizare ale instalaţiilor, staţii de pompe, abur, hidranţi de incendiu, bazine, rezervoare şi castele de 
apă, stingătoare, posturi de incendiu, rampele surselor de apă naturală etc.; 

e) dispozitivele de activare ale mijloacelor de protecţie împotriva incendiilor (cortine metalice şi de 
siguranţă, trape de evacuare a fumului şi gazelor fierbinţi, obturatoarelor de pe tubulatura şi canalele de 
ventilaţie, exhaustare şi transport pneumatic, obloanele, ferestrele şi uşile de închidere a golurilor din 
elementele de compartimentare împotriva incendiilor; 

f) tablourile de distribuţie, transformatoare şi întrerupătoarele instalaţiilor electrice de iluminat şi de 
siguranţă; 
   g) claviaturile şi vanele instalaţiilor tehnologice sau auxiliare ce necesită a fi manevrate în caz 
de incendiu şi punctele de comandă ale acestora (gaz şi lichide combustibile, benzi transportatoare etc.);                            
h) cvartatele de locuinţe;  

i) alte mijloace utilizate pentru intervenţiile în caz de incendiu, vehicule pentru tractare sau transport, 
cisterne ori autocisterne mijloacele (cheile) de pornire ale acestora etc. 
Art.186. (1) Este interzisă blocarea căilor de acces şi evacuarea cu materiale care să reducă lăţimea 
liberă de circulaţie stabilită precum şi efectuarea unor modificări la acestea prin care să înrăutăţească 
condiţiile iniţiale de evacuare. 

(2) Peste şanţurile sau săpăturile executate pe căile de acces şi evacuare, se vor amenaja 
treceri (podeţe) bine consolidate sau se vor asigura căi de acces ocolitoare. 

(3) Pe timp de iarnă, căile de acces şi evacuare se vor curăţa de zăpadă sau gheaţă. Se vor 
asigura mijloacele şi materialele necesare efectuării acestei operaţiuni. 
 
CAPITOLUL XIII - Serviciile voluntare pentru situaţii de urgenţă 
 
Organizarea, încadrarea şi funcţionarea serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă 
 
Art.187. (1) Serviciul voluntar se organizează în conformitate cu "Criteriile de performanţă privind 
structura organizatorică şi dotarea serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă"- elaborate de 
Inspectoratul General şi aprobate cu Ordinul Ministrului Administraţiei şi internelor nr. 718/2005. 

(2) Serviciul voluntar îşi desfăşoară activitatea pe baza Regulamentului de organizare şi 
funcţionare prevăzut în anexa nr. 4 din OMAI nr. 718/2005 pentru aprobarea „Criteriilor de 
performanţă privind structura organizatorică şi dotarea serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă", 
aprobat de consiliul local, cu avizul inspectoratului judeţean. 

(3) Serviciile voluntare pentru situaţii de urgenţă din localităţi au obligatoriu în structură 
componenta de prevenire a incendiilor şi formaţii de intervenţie, salvare şi prim ajutor. 

(4) În satele aparţinătoare comunei se vor constitui echipaje/grupe de intervenţie şi echipe 
specializate şi se va desemna un specialist pentru prevenirea incendiilor. 

(5) Atunci când timpul de răspuns al serviciului voluntar depăşeşte 10 minute, primarul comunei 
va asigura prima intervenţie pentru stingerea incendiilor cu cetăţenii din zona afectată.  
Art.188. (1) Clasificarea serviciilor voluntare se va face pe categorii, conform prevederilor „Criteriilor 
de performanţă privind structura organizatorică şi dotarea serviciilor voluntare pentru situaţii de 
urgenţă" aprobate cu OMAI 718/2005, art. 11. 

(2) Încadrarea cu personal a serviciului voluntar, se face ţinând cont de riscurile identificate pe 
raza administrativ-teritorială a localităţii. 
Art.189. (1) Documentele de organizare, desfăşurare şi conducere a activităţii serviciului voluntar sunt 
prevăzute în anexa 3 din "Criteriile de performanţă privind structura organizatorică şi dotarea serviciilor 
voluntare pentru situaţii de urgenţă" aprobate cu OMAI nr. 718/2005. 

(2) Seful serviciului voluntar este obligat să ţină evidenţa şi să întocmească documente operative 
la zi conform documentelor de organizare, desfăşurare şi conducere a activităţii serviciilor voluntare.  
Art.190. Primarii localităţilor asigură pregătirea profesională, antrenarea şi perfecţionarea personalului 
serviciului voluntar. 
Art.191. (1) Pentru asigurarea desfăşurării, în condiţii de operativitate şi eficienţă a operaţiunilor de 
intervenţie în situaţii de urgenţă publică de incendiu, operatorii economici, instituţiile şi unităţile 
administrativ-teritoriale, întocmesc planuri de intervenţie. Planurile de intervenţie se avizează de 
inspectorat. 
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(2) Structura Planului de intervenţie pentru operatori economici şi instituţii este prezentat în 
anexa nr.3 la OMAI nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva 
incendiilor. 

(3) Pentru pregătirea serviciului voluntar se întocmeşte planul tematic de pregătire;  
Art.192. Consiliul local, prin grija primarului comunei, va lua măsurile organizatorice, financiare şi 
materiale pentru asigurarea, în condiţiile legii, a uniformei, echipamentului de protecţie şi însemnelor 
distinctive ale voluntarilor în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr.160/2007 pentru 
aprobarea „Regulamentului privind portul, descrierea, condiţiile de acordare şi folosire a uniformei, 
echipamentului de protecţie şi însemnelor distinctive ale personalului serviciilor pentru situaţii de 
urgenţă voluntare/private". 
Art.193. Serviciile private pentru situaţii de urgenţă se organizează la operatorii economici şi la 
instituţiile publice din comuna Girov în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 
Art.194. (1) Pentru anunţarea incendiilor pe întreg teritoriul localităţilor, operatorilor economici sau ai 
instituţiilor se vor instala mijloace de semnalizare (acustică şi optică) care să asigure mobilizarea 
personalului serviciului voluntar; 

(2) Pentru anunţarea şi alarmarea incendiilor la forţele cu care se cooperează, se vor amplasa 
telefoane şi instalaţii de semnalizare la sediul formaţiei de intervenţie, salvare şi prim ajutor.  
Art.195. Semestrial, primarii vor executa exerciţii practice de alarmare a populaţiei şi serviciului 
voluntar al localităţii în vederea antrenării şi cunoaşterii modalităţilor de intervenţie în caz de urgenţă 
publică. 
Art.196. Primarul localităţii va urmări şi va interzice blocarea sub orice formă a drumurilor şi căilor de 
acces spre zonele locuite şi sursele de apă. 
Art.197. La eliberarea certificatelor de urbanism, primarul va stabili măsuri pentru asigurarea căilor de 
acces, întreţinerea drumurilor, amplasarea construcţiilor, anexelor gospodăreşti şi depozitarea furajelor, 
astfel încât să nu se creeze posibilităţi de blocare sau pericol de incendiu. 

 
CAPITOLUL XIV - Dotarea cu mijloace P.S.I. 

 
Art.198 (1) Echiparea şi dotarea construcţiilor, instalaţiilor tehnologice şi platformelor amenajate cu 
mijloace tehnice p.s.i., se face pe baza concluziilor desprinse din scenariile de siguranţă la foc şi 
evaluarea capacităţii de apărare împotriva incendiilor. 

(2) La stabilirea tipurilor de mijloace tehnice de p.s.i. cu care se echipează construcţiile, 
instalaţiilor tehnologice şi platformele amenajate se au în vedere următoarele criterii : 

a) condiţiile şi cerinţele tehnice precizate în reglementările specifice; 
b) interdependenţa dintre nivelurile admise ale criteriilor de performanţă şi ale timpilor privind 

siguranţa la foc şi factorii de determinare şi evaluare ai acestora; 
c) posibilităţile de acţionare în spaţii închise, în subsoluri, la înălţimi sau în medii cu nocivitate 

mărită; 
d) funcţiile, caracteristicile şi performanţele mijloacele tehnice p.s.i.; 
e) eficienţa şi compatibilitatea substanţelor de stingere cu clasele de incendiu; 
f) valoarea construcţiei, a instalaţiei tehnologice, a platformei amenajate, inclusiv a bunurilor 

protejate; 
g) influenţa substanţelor de stingere asupra utilizatorilor (persoanelor), elementelor de construcţie ale 

mediului şi ale mediului; 
h) compatibilitatea dintre diferite substanţe de stingere utilizate simultan sau succesiv;  
i) capacităţile fizice şi psihice ale personalului care poate utiliza aceste mijloace;  
j) raportul cost / eficienţă. 

(3) La amplasarea mijloacelor tehnice de p.s.i. care sunt utilizate de personalul pe locurile 
de muncă şi / sau de forţele de intervenţie, în caz de incendiu, se au în vedere următoarele cerinţe : 

a) locurile de amplasare să fie vizibile, uşor accesibile (pe căi de evacuare, coridoare, holuri, în 
zonele ieşirilor şi alte asemenea spaţii) şi la distanţe optime faţă de focarele cele mai probabile; 

b) înălţimea de montare şi greutatea acestora să fie să fie pe măsura capacităţilor fizice ale 
persoanelor care le utilizează; 

c) să fie bine fixate şi să nu împiedice evacuarea persoanelor în caz de incendiu. 
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Art.199. Verificările privind starea de funcţionare a mijloacelor tehnice de p.s.i. se fac zilnic 
(pe schimb), săptămânal, lunar, trimestrial şi anual, după caz; 
Art.200. Verificarea zilnică sau pe schimb se efectuează de regulă vizual şi vizează : 

a) integritatea mijloacelor tehnice de p.s.i.; 
b) existenţa sigiliilor de fixare în poziţie normală de funcţionare a unor componente; 
c) asigurarea parametrilor de funcţionare, îndeosebi presiunii fluidelor, prin citirea 

valorilor indicate de manometre; 
d) menţinerea posibilităţilor de utilizare operativă. 

 
CAPITOLUL XV - Sancţiuni 

 
Art.201. Încălcarea dispoziţiilor legale privind prevenirea şi stingerea incendiilor atrage răspunderea 
disciplinară, contravenţională, materială, civilă sau penală, după caz. 
Art.202. Neluarea măsurilor prevăzute de lege pentru înlăturarea unui pericol iminent de incendiu, 
de către cei cărora le revin astfel de sarcini, dacă prin aceasta s-ar fi putut produce o pagubă 
importantă avutului public, constituie infracţiune şi se pedepseşte conform prevederilor legale.  
Art.203. Contravenţiile de la normele de prevenire şi stingere a incendiilor se stabilesc şi 
sancţionează conform prevederilor OG nr. 2/2001 privind Regimul juridic al contravenţiilor, aprobată, 
modificată şi completată cu Legea nr. 180/2002 şi Legea nr. 526/2004, Legii 307/2006, H.G.R. 678/98, 
modificată cu H.G.- 786/2002. 

 
CAPITOLUL XVI - Dispoziţii finale 

 
Art.204. (1) Exercitarea autorităţii în domeniul apărării împotriva incendiilor se realizează prin 
activităţi de: reglementare, autorizare, avizare, acord, recunoaştere/desemnare, supraveghere a pieţei, 
control, asistenţă tehnică de specialitate, informare preventivă, audit de supraveghere a persoanelor 
fizice şi juridice atestate, constatarea şi sancţionarea încălcărilor la prevederile legale. 

(2) Controlul în domeniul apărării împotriva incendiilor se exercită, la nivel local, prin 
specialiştii pentru prevenire, în scopul aplicării unitare a prevederilor legale pe întregul teritoriul 
comunei, potrivit competenţelor. 
Art.205. (1) În toate fazele de cercetare, proiectare, execuţie şi pe întreaga lor durată de existenţă, 
construcţiile şi amenajările de orice tip, echipamentele, utilajele şi instalaţiile tehnologice se supun unei 
examinări sistematice şi calificate pentru identificarea, evaluarea şi controlul riscurilor de incendiu, în 
condiţiile prevăzute de reglementările specifice. 

(2) Obligaţia executării activităţilor prevăzute la alin. (1) revine persoanelor care concură la 
proiectarea, realizarea, exploatarea, întreţinerea, repararea, postutilizarea construcţiilor, echipamentelor şi 
a instalaţiilor tehnologice, potrivit legii. 
Art.206. (1) Începerea lucrărilor de execuţie la construcţii şi instalaţii tehnologice noi, dezvoltarea, 
modernizarea ori schimbarea destinaţiei celor existente, precum şi punerea în funcţiune a acestora se fac 
numai după obţinerea avizului sau a autorizaţiei de securitate la incendiu, după caz. 

(2) Obligaţia solicitării şi obţinerii avizelor şi/sau a autorizaţiilor prevăzute la alin. (1) revine 
persoanei fizice ori juridice care finanţează şi realizează investiţii noi sau intervenţii la construcţiile 
existente ori, după caz, beneficiarului investiţiei. 
    (3) Avizele şi autorizaţiile prevăzute la alin. (1) se eliberează de inspectoratul judeţean, in 
termen de cel mult 30 de zile de la depunerea cererii, în condiţiile prevăzute de normele metodologice 
de avizare şi autorizare privind securitatea la incendiu. 

(4) Nerespectarea cerinţelor care au stat la baza eliberării avizului sau autorizaţiei de 
securitate la incendiu atrage sancţionarea conform legii şi, după caz, anularea avizului sau a autorizaţiei 
de securitate la incendiu. 

(5) Anularea avizului sau autorizaţiei de securitate la incendiu impune sistarea lucrărilor de 
construcţii sau, respectiv, oprirea funcţionării ori utilizării construcţiilor sau amenajărilor respective. 

(6) Măsura prevăzută la alin. (5) se comunică în cel mult 48 de ore, prin grija inspectoratului, la 
registrul comerţului, prefectului şi altor instituţii publice cu competenţe în domeniu. 

(7) Litigiile generate de eliberarea şi anularea avizului ori autorizaţiei de securitate la 
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incendiu se soluţionează potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările 
ulterioare. 

(8) Pentru actele privind avizele şi autorizaţiile de securitate la incendiu eliberate potrivit 
legii se percep tarife stabilite prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor.  
Art.207. Mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor, utilizate pe teritoriul comunei Girov, 
trebuie să îndeplinească toate condiţiile tehnice, de calitate şi performanţă prevăzute de reglementările 
în vigoare. 

PRIMAR, 
VASILE OLARU                                                        ŞEIFUL SERVICIULUI VOLUNTAR  
                                                                                      PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ, 
           IOAN NĂSTAC 

 


