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TEMA 1

Art. 5. – Organizarea apărării împotriva incendiilor presupune:
a) stabilirea structurilor cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor;
b) elaborarea, aprobarea şi difuzarea actelor de autoritate: decizii, dispoziţii, hotărâri şi altele asemenea,

prin care se stabilesc răspunderi pe linia apărării împotriva incendiilor;
c) elaborarea, aprobarea şi difuzarea documentelor şi evidenţelor specifice privind apărarea împotriva

incendiilor;
d) organizarea apărării împotriva incendiilor la locurile de muncă;
e) planificarea şi executarea de controale proprii periodice, în scopul depistării, cunoaşterii şi înlăturării

oricăror stări de pericol care pot favoriza iniţierea sau dezvCaraș-Severinarea incendiilor;
f) analiză periodică a capacităţii de apărare împotriva incendiilor;
g) elaborarea de programe de optimizare a activităţii de apărare împotriva incendiilor;
h) îndeplinirea criteriilor şi a cerinţelor de instruire, avizare, autorizare, atestare, certificare, agrementare,

prevăzute de actele normative în vigoare;
i) realizarea unui sistem operativ de observare şi anunţare a incendiului, precum şi de alertare în cazul

producerii unui astfel de eveniment;
j) asigurarea funcţionării la parametrii proiectaţi a mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor;
k) planificarea intervenţiei salariaţilor, a populaţiei şi a forţelor specializate, în caz de incendiu;
l) analizarea incendiilor produse, desprinderea concluziilor şi stabilirea împrejurărilor şi a factorilor

determinanţi, precum şi a unor măsuri conforme cu realitatea;
m) reglementarea raporturilor privind apărarea împotriva incendiilor în relaţiile generate de contracte/

convenţii;
n) asigurarea formularelor tipizate, cum sunt permisele de lucru cu focul, fişele de instruire.
Art. 17. – Actele de autoritate privind apărarea împotriva incendiilor emise de DIRECTORul operatorului

economic/conducătorul instituţiei sunt:
a) dispoziţie privind stabilirea modului de organizare şi a responsabilităţilor privind apărarea împotriva

incendiilor;
b) instrucţiuni de apărare împotriva incendiilor şi atribuţii ale salariaţilor la locurile de muncă;
c) dispoziţie privind reglementarea lucrului cu foc deschis si a fumatului;
d) dispoziţie privind organizarea instruirii personalului;
e) dispoziţie de constituire a serviciului privat pentru situaţii de urgenţă ori contract/convenţie cu un alt

serviciu privat pentru situaţii de urgenţă;
f) dispoziţie de sistare a lucrărilor de construcţii/ oprire a funcţionării ori utilizării construcţiilor/

amenajărilor, în cazul anulării avizului/autorizaţiei de securitate la incendiu;
g) reguli si măsuri de apărare împotriva incendiilor la utilizarea, manipularea, transportul si depozitarea

substanţelor periculoase specifice produselor sale;
h) convenţii/contracte cuprinzând răspunderile ce revin părţilor pe linia apărării împotriva incendiilor in

cazul transmiterii temporare a dreptului de folosinţă asupra bunurilor imobile/antrepriza;
i) dispoziţia de numire a cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu atribuţii in domeniul

apărării împotriva incendiilor, conform legii;
j) măsuri speciale de apărare împotriva incendiilor pentru perioadele caniculare sau secetoase.
Art. 18. - Documentele si evidenţele specifice apărării împotriva incendiilor ale operatorilor

economici/instituţiilor menţionate la art. 5 lit. c) trebuie sa cuprindă cel puţin:
a) planul de analiză si acoperire a riscurilor al unităţii administrativ-teritoriale, in partea ce revine

operatorului economic/instituţiei;
b) fişa obiectivului, conform modelului prezentat in anexa nr. 5 la Regulamentul de planificare,

organizare, pregătire si desfăşurare a activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă, aprobat prin Ordinul
ministrului administraţiei şi internelor nr. 1.474/2006, publicat in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
885 din 31 octombrie 2006; un exemplar din fişa obiectivului se trimite la inspectoratul judeţean/al
municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă;

c) raportul anual de evaluare a nivelului de apărare împotriva incendiilor;
d) documentaţia tehnică specifică, conform legii: scenarii de securitate la incendiu, identificarea si

analiză riscurilor de incendiu etc.;
e) avizele/autorizaţiile de securitate la incendiu, însoţite de documentele vizate spre neschimbare care

au stat la baza emiterii lor;
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f) certificate EC, certificate de conformitate, agremente tehnice pentru mijloacele tehnice de apărare
împotriva incendiilor si echipamentele specifice de protecţie utilizate;

g) registrele instalaţiilor de detectare/semnalizare/stingere a incendiilor, copii după atestatele firmelor
care au efectuat/efectuează proiectarea, montarea, verificarea, întreţinerea, repararea acestora sau care
efectuează servicii in domeniu;

h) registrul pentru evidenţa permiselor de lucru cu focul;
i) date ale personalului din cadrul serviciului privat pentru situaţii de urgenţă, conform criteriilor de

performanţă;
j) lista operatorilor economici/instituţiilor cu care a încheiat contracte de închiriere/convenţii, cu

specificarea domeniului de activitate al acestora si a numărului si termenului de valabilitate ale contractului;
k) planurile de protecţie împotriva incendiilor;
l) evidenţa exerciţiilor de evacuare a personalului propriu/utilizatorilor construcţiei;
m) evidenţa exerciţiilor de intervenţie efectuate, având anexate concluziile rezultate din efectuarea

acestora;
n) rapoartele de intervenţie ale serviciului privat pentru situaţii de urgenţă;
o) fişele de instruire, conform reglementărilor specifice;
p) lista cu substanţele periculoase, clasificate potrivit legii;
q) grafice de întreţinere si verificare, conform instrucţiunilor producatorului/furnizorului, pentru diferite

categorii de utilaje, instalaţii si sisteme care pot genera incendii sau care se utilizează in caz de incendiu;
r) rapoartele întocmite in urma controalelor preventive proprii sau ale autorităţii de stat competente;
s) programe/planuri cuprinzând măsuri si acţiuni proprii sau rezultate in urma constatărilor autorităţilor

de control pentru respectarea reglementărilor in domeniu.
Art. 19. - Documentele si evidenţele specifice privind apărarea împotriva incendiilor se actualizează de

către cei care le-au întocmit si aprobat, dacă:
a) s-au produs modificări ale actelor normative si ale reglementărilor tehnice care au stat la baza

emiterii acestora;
b) s-au produs modificări ale personalului cu atribuţii stabilite conform acestora;
c) s-au produs modificări referitoare la construcţii, instalaţii sau la specificul activităţii.
Art. 20. - (1) Prevederile art. 17 si 18 se aplica la operatorii economici si la instituţiile care au un număr

de salariaţi cel puţin egal cu cel stabilit, conform legii, pentru întreprinderile mici.
(2) Pentru operatorii economici, instituţiile si alte persoane juridice ce desfăşoară activităţi in domeniu

reglementat de o autoritate, care nu se încadrează in prevederile alin. (1), DIRECTORul, conducătorul sau
persoana cu funcţii de conducere, după caz, asigură organizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor
prin emiterea următoarelor documente:

a) instrucţiuni de apărare împotriva incendiilor si atribuţii ale salariaţilor la locurile de muncă;
b) reglementarea lucrului cu foc deschis si a fumatului;
c) organizarea instruirii personalului;
d) dispoziţie de sistare a lucrărilor de construcţii/oprire a funcţionării ori utilizării

construcţiilor/amenajărilor, in cazul anulării avizului/autorizaţiei de securitate la incendiu;
e) reguli si măsuri de apărare împotriva incendiilor la utilizarea, manipularea, transportul şi depozitarea

substanţelor periculoase specifice produselor sale.
(3) Operatorii economici, instituţiile şi celelalte persoane juridice prevăzute la alin. (2) asigură

următoarele documente şi evidenţe specifice apărării împotriva incendiilor:
a) documentaţia tehnică specifică, conform legii: scenarii de securitate la incendiu, identificarea şi analiza

riscurilor de incendiu etc.;
b) avize/autorizaţii de securitate la incendiu, însoţite de documentele vizate spre neschimbare care au stat

la baza emiterii lor;
c) certificate CE, certificate de conformitate, agremente tehnice pentru mijloacele tehnice de apărare

împotriva incendiilor şi echipamentele specifice de protecţie utilizate;
d) registrul pentru evidenţa permiselor de lucru cu focul;
e) organizarea apărării împotriva incendiilor la locul de muncă;
f) fişele de instruire, conform reglementărilor specifice;
g) lista cu substanţele periculoase, clasificate potrivit legii;
h) rapoartele întocmite în urma controalelor autorităţii de stat şi măsurile şi acţiunile proprii sau rezultate

în urma constatărilor autorităţilor de control pentru respectarea reglementărilor în domeniu.
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Art. 21. – Organizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor la locul de muncă, prevăzută la art. 5
lit. d) din prezentul ordin, are ca scop asigura-rea condiţiilor care să permită salariaţilor/persoanelor fizice ca,
pe baza instruirii şi cu mijloacele tehnice pe care le au la dispoziţie, să acţioneze eficient pentru prevenirea şi
stingerea incendiilor, evacuarea şi salvarea utilizatorilor construcţiei, evacuarea bunurilor materiale, precum
şi pentru înlăturarea efectelor distructive provocate în caz de incendii, explozii sau accidente tehnice.

Art. 22. – (1) Prin loc de muncă, în înţelesul prevederilor prezentelor norme generale, se înţelege:
a) secţie, sector, hală/atelier de producţie, filială, punct de lucru şi altele asemenea;
b) depozit de materii prime, materiale, produse finite combustibile;
c) atelier de întreţinere, reparaţii, confecţionare, prestări de servicii, proiectare şi altele asemenea;
d) utilaj, echipament, instalaţie tehnologică, sistem, staţie, depozit de distribuţie carburanţi pentru

autovehicule, depozit cu astfel de produse, punct de desfacere a buteliilor cu GPL pentru consumatori;
e) laborator;
f) magazin, raion sau stand de vânzare;
g) sală de spectacole, polivalentă, de reuniuni, de conferinţe, de sport, centru şi complex cultural, studio

de televiziune, film, radio, înregistrări şi altele asemenea;
h) unitate de alimentaţie publică, discotecă, club, sală de jocuri electronice şi altele asemenea;
i) clădire sau spaţiu amenajat în clădire, având destinaţia de îngrijire a sănătăţii: spital, policlinică, cabinet

medical, secţie medicală, farmacie şi altele asemenea;
j) construcţie pentru cazare;
k) compartiment, sector, departament administra-tiv funcţional, construcţie pentru birouri, cu destinaţie

financiar-bancară;
l) bibliotecă, arhivă;
m) clădire sau spaţii amenajate în clădiri, având ca destinaţie învăţământul, supravegherea, îngrijirea sau

cazarea ori adăpostirea copiilor preşcolari, elevi-lor, studenţilor, bătrânilor, persoanelor cu dizabilităţi sau
lipsite de adăpost;

n) lăcaş de cult, spaţiu destinat vieţii monahale;
o) clădire şi/sau spaţiu având destinaţia de gară, autogară, aerogară şi staţie de metrou;
p) fermă zootehnică sau agricolă;
q) punct de recCaraș-Severinare de cereale păioase sau de exploatare forestieră;
r) amenajare temporară, în spaţiu închis sau în aer liber.
(2) Atunci când pe unul sau mai multe niveluri ale aceleiaşi clădiri îşi desfăşoară activitatea mai mulţi

operatori economici sau alte persoane juridice sau persoane fizice autorizate, locul de muncă se delimitează
la limita spaţiilor utilizate de aceştia, iar utilităţile comune se repartizează, după caz, proprietarului.

clădirii ori, prin înţelegere, operatorilor economici sau persoanelor juridice respective.
Art. 23. – Organizarea apărării împotriva incendiilor la locul de muncă constă în:
a) prevenirea incendiilor, prin luarea în evidenţă a materialelor şi dotărilor tehnologice care prezintă

pericol de incendiu, a surselor posibile de aprindere ce pot apărea şi a mijloacelor care le pot genera, precum
şi prin stabilirea şi aplicarea măsurilor specifice de prevenire a incendiilor;

b) organizarea intervenţiei de stingere a incendiilor;
c) afişarea instrucţiunilor de apărare împotriva incendiilor;
d) organizarea salvării utilizatorilor şi a evacuării bunurilor, prin întocmirea si afişarea planurilor de

protecţie specifice şi prin menţinerea condiţiilor de evacuare pe traseele stabilite;
e) elaborarea documentelor specifice de instruire la locul de muncă, desfăşurarea propriu-zisă şi

verificarea efectuării acesteia;
f) marcarea pericolului de incendiu prin montarea indicatoarelor de securitate sau a altor inscripţii ori

mijloace de atenţionare.
Art. 24. - La stabilirea măsurilor specifice de prevenire a incendiilor se au in vedere:
a) prevenirea manifestării surselor specifice de aprindere;
b) gestionarea materialelor şi a deşeurilor com-bustibile susceptibile a se aprinde, cu respectarea normelor

specifice de prevenire a incendiilor;
c) dotarea cu mijloacele tehnice de apărare îm-potriva incendiilor, prevăzute în documentaţia tehnică de

proiectare;
d) verificarea spaţiilor la terminarea programului de lucru;
e) menţinerea parametrilor tehnologici în limitele normate, pe timpul exploatării diferitelor instalaţii,

echipamente şi utilaje tehnologice.
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Art. 27. – Pentru perioadele în care activitatea normală este întreruptă, de exemplu, noaptea, în zilele
nelucrătoare, în sărbătorile legale sau în alte situaţii, este obligatorie asigurarea măsurilor corespunzătoare de
apărare împotriva incendiilor.

Art. 29. – (1) Planurile de evacuare a persoanelor în caz de incendiu cuprind elemente diferenţiate în
funcţie de tipul şi destinaţia construcţiei şi de numărul persoanelor care se pot află simultan în aceasta şi se
întocmesc astfel:

a) pe nivel, dacă se află simultan mai mult de 30 de persoane;
b) pe încăperi, dacă în ele se află cel puţin 50 de persoane;
c) pentru încăperile destinate cazării, indiferent de numărul de locuri.
(2) Planurile de evacuare se afişează pe fiecare nivel, pe căile de acces şi în locurile vizibile, astfel în-cât

să poată fi cunoscute de către toate persoanele, iar în încăperi, pe partea interioară a uşilor.
(3) Planul de evacuare se întocmeşte pe baza schiţei nivelului sau a încăperii, pe care se marchează cu

culoare verde traseele de evacuare prin uşi, coridoare şi case de scări sau scări exterioare.
(4) Pe planurile de evacuare se indică locul mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor:

stingătoare, hidranţi interiori, butoane şi alte sisteme de alarmare şi alertare a incendiilor, posibilităţile de
refugiu, încăperi speciale, terase, precum şi interdicţia de folosire a lifturilor în asemenea situaţii.

(5) Modelul planului-cadru de evacuare este prezentat în anexa nr. 2 la prezentele norme generale.
Art. 33. – (1) Instrucţiunile de apărare împotriva incendiilor, prevăzute la art. 23 lit. c), se elaborează

pentru locurile de muncă stabilite de DIRECTOR/
conducător, obligatoriu pentru toate locurile cu risc de incendiu.
(2) Instrucţiunile de apărare împotriva incendiilor cuprind:
a) prevederile specifice de apărare împotriva incendiilor din reglementările în vigoare;
b) obligaţiile salariaţilor privind apărarea împotriva incendiilor;
c) regulile şi măsurile specifice de apărare împotriva incendiilor pentru exploatarea instalaţiilor potrivit

condiţiilor tehnice, tehnologice şi organizatorice locale, precum şi pentru reparaţii, revizii, întreţinere, oprire
şi punere in funcţiune;

d) evidenţierea elementelor care determină riscul de incendiu sau de explozie;
e) prezentarea pericolelor care pot apărea în caz de incendiu, cum sunt intoxicările, arsurile,

traumatismele, electrocutarea, iradierea etc., precum şi a regulilor si măsurilor de prevenire a acestora.
(3) Instrucţiunile de apărare împotriva incendiilor se elaborează de şeful sectorului de activitate, instalaţie,

secţie, atelier, se verifica de cadrul tehnic sau de persoana desemnată să îndeplinească atribuţii de apărare
împotriva incendiilor şi se aprobă de DIRECTOR/conducător.

(4) Instrucţiunile de apărare împotriva incendiilor se afişează, în întregime sau în sinteză, în funcţie de
volumul lor si de condiţiile de la locul de muncă respectiv.

(5) Un exemplar al tuturor instrucţiunilor de apăra-re împotriva incendiilor se păstrează la cadrul tehnic
sau la persoana desemnată să îndeplinească atribuţii de apărare împotriva incendiilor.

Art. 34. – Salariaţii de la locurile de muncă pentru care s-au întocmit Instrucţiunile prevăzute la art. 33 au
obligaţia să le studieze, să le însuşească şi să le aplice.

Art. 35. – (1) Instrucţiunile de apărare împotriva incendiilor se completează în toate cazurile cu
informaţiile din planurile de intervenţie, acolo unde acestea sunt întocmite.

(2) Instrucţiunile de apărare împotriva incendiilor se actualizează la modificări, modernizări, dezvCaraș-
Severinări, reprofilări şi la apariţia unor noi reglementări.

(3) Fiecare instrucţiune de apărare împotriva incendiilor trebuie să aibă înscrisă data întocmirii/ reviziei şi
data aprobării.

Art. 36. - (1) Indicatoarele de securitate, respectiv de interzicere, avertizare, orientare şi/sau informare,
prevăzute la art. 23 lit. f), se execută, se amplasează si se montează conform reglementărilor şi standarde-lor
de referinţă.

(2) În anumite situaţii, indicatoarele pot fi însoţite de înscrisuri explicative şi in limbi de circulaţie
internaţională.

(3) Obligaţia de a amplasa, de a monta şi de a păstra integritatea indicatoarelor revine conducătorului
locului de muncă.


