
 
Reguli generale de apărare împotriva incendiilor 
 
Potrivit prevederilor Normelor generale de apărare împotriva incendiilor, aprobate cu O.M.A.I. 
163/2007; 
 
Măsurile generale de prevenire a incendiilor la exploatarea construcţiilor, instalaţiilor şi amenajărilor 
privesc: 
a) controlul/supravegherea din punct de vedere al prevenirii incendiilor a activităţilor, pe timpul 
desfăşurării şi după încheierea acestora; 
b) stabilirea măsurilor tehnico-organizatorice în vederea reducerii riscului de incendiu ori a 
consecinţelor incendiilor; 
c) menţinerea condiţiilor realizate pentru evacuarea utilizatorilor în siguranţă şi pentru securitatea 
echipelor de intervenţie în cazul izbucnirii unui incendiu; 
d) întreţinerea în stare operativă a mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor. 
 
Exploatarea sistemelor, instalaţiilor, dispozitivelor, echipamentelor, aparatelor, maşinilor şi utilajelor 
de orice categorie se face conform reglementărilor tehnice specifice. 
 
Exploatarea mijloacelor tehnice prevăzute la aliniatul anterior cu defecţiuni, improvizaţii sau fără 
protecţia corespunzătoare faţă de materialele sau substanţele combustibile din spaţiul în care sunt 
utilizate este interzisă. 
 
La utilizarea sistemelor, instalaţiilor, dispozitivelor, echipamentelor, aparatelor, maşinilor şi utilajelor 
de orice categorie este obligatorie respectarea instrucţiunilor de funcţionare, verificare şi 
întreţinere, precum şi a măsurilor specifice de apărare împotriva incendiilor, emise şi aprobate 
potrivit legii. 
 
Pe timpul exploatării instalaţiilor aferente construcţiilor şi instalaţiilor tehnologice cum sunt cele de 
gaze, electrice, de apă, de încălzire, de ventilare, de climatizare, de canalizare şi altele asemenea se 
interzic: 
a) neasigurarea supravegherii conform instrucţiunilor de funcţionare; 
b) funcţionarea fără sistemele, aparatele şi echipamentele necesare conform instrucţiunilor de 
funcţionare pentru controlul şi menţinerea parametrilor privind siguranţa în funcţionare sau 
înlocuirea acestora cu altele supradimensionate; 
c) întreţinerea necorespunzătoare a elementelor prevăzute pentru izolare termică sau electrică ori 
pentru separare; 
d) depăşirea termenelor stabilite pentru efectuarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii sau 
executarea necorespunzătoare a acestora; 
e) executarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii sau a unor modificări de către personal 
neautorizat. 
 
Menţinerea în bună stare a instalaţiilor şi sistemelor de captare şi scurgere la pământ a descărcărilor 
electrice atmosferice este obligatorie la construcţii şi instalaţii, utilaje şi echipamente tehnologice, 
conform reglementărilor tehnice specifice. 
 
Utilizarea sistemelor de captare şi scurgere la pământ a electricităţii statice conform instrucţiunilor 
specifice şi reglementărilor tehnice este obligatorie. 
 
În spaţiile cu risc mare de incendiu sau de explozie se interzice accesul salariaţilor şi al altor persoane 
fără echipament de protecţie adecvat condiţiilor de lucru. 



 
Folosirea dispozitivelor, aparatelor, uneltelor şi sculelor neprotejate corespunzător sau care pot 
produce scântei prin funcţionare, lovire sau frecare în spaţii sau în locuri cu risc de explozie este 
interzisă. 
 
Produsele, materialele şi substanţele combustibile se amplasează la distanţă de siguranţă faţă de 
sursele de căldură ori se protejează astfel încât să nu fie posibilă aprinderea lor. 
 
Se interzice folosirea sobelor şi a altor mijloace de încălzire defecte, cu improvizaţii, supraalimentate 
cu combustibili sau nesupravegheate, precum şi aprinderea focului utilizându-se lichide inflamabile. 
 
Verificarea, repararea, izolarea termică şi curăţarea periodică a coşurilor de evacuare a fumului sunt 
obligatorii. 
 
Pe timpul transportului, depozitării şi manipulării produselor sau substanţelor combustibile se ţine 
seama de proprietăţile fizico-chimice ale acestora, astfel încât la contactul dintre ele să nu se 
producă ori să nu se propage incendiul. 
 
Produsele şi substanţele combustibile se transportă, se manipulează şi se depozitează în ambalaje 
adecvate, realizate şi inscripţionate corespunzător, în vederea identificării riscurilor de incendiu şi 
stabilirii procedeelor şi substanţelor de stingere ori de neutralizare adecvate. 
 
Dispunerea materialelor periculoase în depozit se face potrivit planului de depozitare. 
 
La elaborarea planurilor de intervenţie se ţine seama de compatibilitatea produselor sau 
substanţelor combustibile cu substanţele de stingere. 
 
Deşeurile şi reziduurile, scurgerile şi depunerile de praf sau de pulberi combustibile se îndepărtează 
ritmic prin metode şi mijloace adecvate, obligatoriu la terminarea fiecărui schimb de lucru, şi se 
depun în locuri special destinate depozitării sau distrugerii lor. 
 
Deşeurile şi reziduurile de lichide combustibile sau cele din materiale solide, cum sunt cârpe, câlţi, 
bumbac, rumeguş, care conţin astfel de produse, se colectează în cutii sau în vase metalice ori cu 
căptuşeală metalică interioară, prevăzute cu capac, amplasate în locuri fără risc de incendiu şi 
marcate. 
 
Deşeurile, reziduurile şi ambalajele combustibile, care se reutilizează, se depozitează, cu asigurarea 
distanţelor de siguranţă faţă de clădiri, instalaţii, culturi agricole, suprafeţe împădurite şi alte 
materiale combustibile, în funcţie de natura şi de proprietăţile fizico-chimice ale acestora. 
 
Deşeurile, reziduurile şi ambalajele combustibile, care nu se reutilizează, se distrug conform 
reglementărilor specifice. 
 
Materialele şi substanţele care prezintă pericol de autoaprindere se păstrează în condiţii adecvate 
naturii lor, bine ventilate şi luându-se măsuri de control şi preîntâmpinare a fenomenului de 
autoîncălzire. 
 
Prevenirea apariţiei fenomenului de autoaprindere se urmăreşte şi la depozitarea furajelor şi 
plantelor tehnice, conform reglementărilor specifice. 
 



Amplasarea depozitelor de combustibili, furaje şi plante tehnice se face la distanţe de siguranţă, 
astfel încât eventualele incendii produse la acestea să nu pericliteze vecinătăţile. 
 
Toate instalaţiile/conductele prin care circulă substanţe lichide sau gaze se marchează prin culori 
specifice de identificare a naturii substanţei, respectiv pericolului acesteia, prevăzute de normele 
tehnice specifice. 
 
Tratarea sau protejarea materialelor şi elementelor de construcţii combustibile şi/sau a structurilor 
din alcătuirea construcţiilor sau a instalaţiilor cu substanţe de termoprotecţie ori ignifuge se 
efectuează potrivit reglementărilor tehnice specifice. 
 
Lucrările de termoprotecţie se execută numai de către personal atestat, conform normelor tehnice 
specifice. 
 
Calitatea lucrărilor de ignifugare executate se certifică prin rapoarte de încercare emise de 
laboratoare autorizate conform legii. 
 
Elementele de limitare a propagării focului, de izolare termică şi de etanşare la fum şi la gaze 
fierbinţi din alcătuirea construcţiilor şi a instalaţiilor se menţin permanent în bună stare, pentru a-şi 
îndeplini rolul stabilit. 
 
În construcţiile civile/publice şi de producţie, cantităţile de materiale şi de substanţe combustibile 
utilizate nu trebuie să conducă la depăşirea densităţii sarcinii termice stabilite prin reglementări 
tehnice sau prin documentaţiile tehnice de proiectare şi execuţie. 
 
În sălile aglomerate şi de sport, pe stadioane sau pe alte arene sportive ori în incinte amenajate 
pentru activităţi cu public este interzis accesul publicului cu produse şi substanţe inflamabile sau cu 
alte mijloace care pot produce incendii sau explozii. 
 
Depozitarea şi utilizarea în spaţii publice a mijloacelor, produselor şi substanţelor prevăzute la 
aliniatul anterior este permisă numai în locurile amenajate în acest scop şi cu respectarea măsurilor 
de apărare împotriva incendiilor. 
 
La clădiri administrative/birouri, activitatea se organizează astfel încât să nu se creeze aglomerări ale 
publicului, care să îngreuneze sau chiar să blocheze evacuarea în caz de incendiu. 
 
Pe timpul exploatării încăperilor, compartimentelor şi spaţiilor aferente clădirilor administrative 
trebuie luate măsuri de reducere la minim posibil a riscului de incendiu prin limitarea la strictul 
necesar a cantităţilor de materiale combustibile şi a eventualelor surse cu potenţial de aprindere a 
acestora. 
 
În sălile aglomerate ori amenajările temporare în care se desfăşoară activităţi cu public nu se admite 
accesul unui număr de persoane mai mare decât capacitatea stabilită prin proiect. 
 
Amplasarea mobilierului în sălile aglomerate se realizează astfel încât să se asigure culoare de 
trecere cu lăţimi care să permită deplasarea publicului către ieşirile din sală. 
 
În sălile aglomerate ori amenajările temporare în care se desfăşoară activităţi cu public, scaunele sau 
băncile se fixează de pardoseală astfel încât să nu fie răsturnate în caz de panică şi să asigure 
evacuarea rapidă şi fără accidente a publicului. 
 



La finalizarea activităţii în sala aglomerată sau amenajarea temporară se execută un control de 
verificare pentru depistarea şi înlăturarea eventualelor nereguli în domeniul prevenirii incendiilor pe 
timpul exploatării. 
 
Se recomandă asigurarea unui sistem de alarmare în caz de incendiu, cu mesaj preînregistrat. 
 
În perioadele caniculare sau secetoase, consiliile judeţene sau locale din zonele cu risc crescut de 
incendiu şi, după caz, administratorii operatorilor economici/conducătorii instituţiilor din zonele 
menţionate trebuie să elaboreze programe speciale de măsuri pentru prevenirea incendiilor 
specifice. 
 
Măsurile speciale pe timpul secetos cuprind: 
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 vapori inflamabili sau gaze lichefiate sub presiune, prin depozitare la 
umbră; 
e) intensificarea controalelor în zonele cu culturi agricole şi în locuri cu vegetaţie forestieră, mai ales 
cele frecventate pentru agrement; 
f) asigurarea şi verificarea zilnică a rezervelor de apă pentru incendiu. 
 
Măsurile speciale stabilite sunt aduse la cunoştinţă tuturor salariaţilor şi, după caz, populaţiei. 
 
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. 


