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TEMA 7

Săli de cursuri, biblioteci, ateliere de proiectare, cluburi, săli de festivităţi, amfiteatre, săli de
spectacole, expoziţii

Art. 3.1. În sălile de cursuri, biblioteci, ateliere de proiectare, cluburi şi săli de spectacole, expoziţii
nu se admite accesul unui număr mai mare de utilizatori (persoane) decât cel stabilit prin proiect, în funcţie
de destinaţia construcţiilor în care acestea sunt amplasate (grădiniţe, şcoli primare, şcoli gimnaziale, licee,
şcoli profesionale şi postliceale, instituţii de învăţământ superior ori alte categorii de clădiri publice).

Art. 3.2. Se interzice fumatul şi utilizarea focului deschis în astfel de încăperi, precum şi iluminarea
cu flacară deschisă (lumânări, chibrituri, facle etc) în poduri, arhive, magazii, alte încăperi, spaţii şi locuri cu
risc de incendiu din construcţiile în care acestea sunt amplasate.

Art. 3.3. În sălile şi încăperile în care încălzirea se face cu sobe, alimentarea cu combustibil a
acestora, de regulă se va întrerupe înainte de accesul utilizatorilor în interiorul lor. Pentru acele încăperi care
sunt destinate copiilor de vârsta preşcolară (creşe, grădiniţe, cămine etc) alimentarea sobelor cu combustibil
se face numai din exteriorul sălilor.

Art.3.4. Foaierele sălilor de spectacole, cluburilor, expoziţiilor, holurile şi culoarele amfiteatrelor
sălilor de cursuri din instituţiile de învăţământ superior, a şcolilor postliceale, bibliotecilor, atelierelor de
proiectare şi după caz cele ale altor unităţi de învăţământ se dotează cu scrumiere pentru colectarea resturilor
de ţigări şi chibrituri, care se amplasează la o distanţă de minimum 1,5 m faţă de draperii şi perdele.

Art.3.5. Covoarele, mochetele, preşurile etc utilizate în aceste încăperi, pe holuri, coridoare, culoare
şi scări se fixează în pardoseală, pentru a nu împiedica evacuarea utilizatorilor în caz de incendiu.

Art.3.6. La amplasarea mobilierului în aceste categorii de săli şi încăperi se vor asigura culoare de
circulaţie corespunzător direcţionate şi se va ţine seama de recomandările normativului de proiectare şi cele
ale prezentei norme.

Art. 3.7. În sălile de cursuri, seminarii, întruniri, ateliere de proiectare:
 de regulă scaunele şi băncile se fixează de pardoseală;
 când suprafaţa utilă care revine utilizatorului este mai mare de 2,5 mp/loc şi numărul acestora nu

depaşeşte 20 de persoane, se admit scaune mobile;
 în sălile de cursuri (amfiteatre, aule etc) care se încadrează în categoria sălilor aglomerate, iar

suprafaţa care revine utilizatorului este mai mică de 1,5 mp/loc, scaunele şi băncile se fixează
obligatoriu de pardoseală;

 în sălile de cursuri (amfiteatre, aule, săli de întruniri etc) a căror capacitate depăşeşte 200 de locuri,
scaunele şi băncile pot fi nefixate de pardoseală, cu condiţia consolidării lor pe transversale în
pachete de 5 scaune.
Art. 3.8. La biblioteci se au în vedere următoarele:

 mesele pentru maximum 8 locuri se amplasează cu cel puţin o latură lângă un culoar de evacuare;
 mesele dreptunghiulare amplasate cu latura lungă perpendiculară pe culoarele de evacuare, vor avea

pe fiecare latura cel mult opt locuri dacă au acces la un singur culoar şi respectiv 16 locuri dacă au
acces la doua culoare de evacuare. În capetele acestor mese nu se amplasează scaune pe culoarele de
evacuare.

 dacă numărul de locuri pe o latură este mai mare de 3 (intre un culoar de evacuare şi perete) sau de 6
(între doua culoare de evacuare) se prevăd treceri de acces la culoarele de evacuare cu lăţimea de
minim 0,45 m;

 lăţimea liberă a culoarelor de evacuare se stabileşte în raport de numărul utilizatorilor (conform
numărului de fluxuri determinat prin calcul), fără a fi mai mică de 0,90 m respectiv 0,80 m în cazul
utilizării scaunelor rabatabile;

 la stabilirea lăţimilor libere de trecere se au în vedere şi dimensiunile scaunelor, considerându-se
retrase la o distanţă de 0,15 m de marginea mesei
Art. 3.9. Cărţile, cataloagele, manuscrisele, fişele etc. se depozitează în rafturi sau după caz în stive,

în încăperi cu parametrii de mediu şi nivele de performanţă adecvate, astfel încât să fie ferite de foc.
Art. 3.10. Între rafturile sau stivele de depozitare se asigură  spaţii libere pentru accesul  şi evacuarea

uşoară  în caz de necesitate.
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Art. 3.11. Pentru exemplarele şi/sau colecţiile  cu valoare deosebită (unicate, cărţi rare, cărţi de
patrimoniu etc.) se va asigura o protecţie deosebită, iar în caz de incendiu se va organiza salvarea  cu
prioritate a acestora.

Art. 3.12. Pentru protecţia  bunurilor de valoare, bibliotecile vor fi echipate şi dotate şi cu sistemele,
instalaţiile şi mijloacele corespunzatoare de prevenire şi stingere, potrivit reglementărilor tehnice.

Art. 3.13. Atunci când sălile respective se incadrează în categoria sălilor aglomerate sau a încăperilor
cu aglomerări de persoane, se respectă în exploatare şi măsurile specifice acestora.

Pentru toate aceste încăperi şi săli  la capetele circulaţiilor dintre rândurile de bănci ori scaune nu se
admit denivelări.

Art. 3.14. La cluburi, săli de spectacole, săli de festivităţi şi expoziţii:
 se interzice cu desăvârşire introducerea scaunelor suplimentare faţă de numărul prevăzut în proiect,

precum şi staţionarea persoanelor în picioare pe timpul spectacolelor, expunerilor, prezentărilor etc;
 scaunele şi băncile se fixează de pardoseala dacă aceste încăperi se încadrează în categoria sălilor

aglomerate (cu suprafaţă care revine utilizatorului mai mică de 1,5 mp/loc), fiind admise maximum
12 scaune mobile în logii, balcoane şi maximum 20 în discoteci, săli de dans etc;

 dacă încăperile respective sunt din categoria celor cu aglomerări de persoane dar nu săli aglomerate,
iar în aceste locuri exista mai mult de 20 de scaune, se admite ca acestea să se solidarizeze între ele
pe pachete, fără a se fixa de pardoseală
Art. 3.15. Se interzice amplasarea meselor, scaunelor, bancilor, fişetelor sau a altui mobilier în

apropierea uşilor de evacuare sau pe circulaţiile, holurile, culoarele care constituie căi de evacuare în caz de
incendiu.

Art.3.16. În sălile de lectură cu expunere liberă a cărţilor (în rafturi, stelaje sau pe mese) se vor
asigura spaţii corespunzătoare de circulaţie şi evacuare.

Art.3.17. Se recomandă utilizarea rafturilor, stelajelor executate din materiale incombustibile.
Art.3.18. În sălile dotate cu cabine de proiecţie se vor respecta următoarele reguli şi măsuri:

 înainte de începerea proiecţiei se verifică starea aparatelor de proiecţie, a mecanismelor de derulare,
vizorilor de proiecţie şi control şi după caz funcţionarea obloanelor rezistente la foc de protecţie a
golurilor cabinei;

 pe timpul proiecţiei filmului operatorul este obligat să stea în permanentă lângă aparatul de proiecţie;
 în cabina de proiecţie se pot păstra cel mult 2 bobine de film, restul depozitându-se în camerele de

derulare sau în dulapuri metalice închise;
 eventuale capete de pelicule se colectează în cutii metalice închise care după proiecţie vor fi

evacuate;
 la orice oprire a aparatelor de proiecţie acestea trebuiesc scoase de sub tensiune.

Art.3.19. În cabina de proiecţie se interzice:

- fumatul şi folosirea focului deschis sub orice formă;
- utilizarea radiatoarelor, reşourilor sau a oricăror mijloace de încălzire locală improvizate;
- accesul persoanelor neautorizate;
- păstrarea materialelor, obiectelor care nu aparţin inventarului strict necesar.

Art. 3.20. În sălile unde proiecţia filmelor se face cu aparate portabile se vor respecta următoarele:

 amplasarea aparatelor de proiecţie se face astfel încât să nu blocheze căile de acces şi evacuare din
încăpere;

 cablurile de alimentare cu energie electrică nu trebuie să constituie obiecte de împiedicare a evacuării
rapide a utilizatorilor;

 se vor numi responsabili din cadrul persoanelor care vizionează expunerea pentru a asigura
conectarea luminii electrice, îndepărtarea draperiilor etc, în vederea evacuării utilizatorilor,în condiţii
de siguranţă, în caz de evenimente deosebite.
Art. 3.21. Pentru evacuarea utilizatorilor din săli şi încăperi în condiţii de siguranţă se vor lua

următoarele măsuri:
 conducerile obiectivelor respective vor întocmi planuri de evacuare a utilizatorilor;
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 pe tot timpul desfăşurării activităţilor în aceste săli, uşile interioare şi exterioare de pe traseul de
evacuare vor fi descuiate, ele trebuind să se deschidă spre exterior prin simpla apăsare a
dispozitivului de deschidere;

 se va controla şi asigura în permanenţă bună funcţionare a instalaţiilor electrice, înlăturându-se
operativ improvizaţiile şi neregulile constatate;

 traseele spre căile de evacuare se marchează corespunzător, potrvit prevederilor STAS 297/2 şi SR
ISO 6309;

 controlul şi asigurarea funcţionării în permanentă a iluminatului de siguranţă din clădiri;
 stabilirea persoanelor care să organizeze şi să supravegheze operaţiunile de evacuare a utilizatorilor

(persoane şi bunuri materiale) în caz de incendiu;
 în caz de incendiu evacuarea utilizatorilor se asigura obligatoriu pe toate căile prevăzute în planul de

evacuare al sălii;
 pentru sălile de spectacol, cluburi, expoziţii prevăzute cu inscripţii luminoase “IEŞIRE” poziţionate

deasupra uşilor de evacuare se vor asigura păstrarea acestora în locurile precizate prin proiect şi
iluminarea lor corespunzătoare;

 periodic se vor efectua exerciţii de evacuare potrivit planului stabilit;
Art. 3.22. Nu se recomandă utilizarea gratiilor, plaselor de sârmă ori a altor obloane care să blocheze

ferestrele sălilor de cursuri atunci când acestea pot fi utilizate pentru evacuarea persoanelor. Dacă prezenţa
acestora este absolut necesară ca mijloc de asigurare a securităţii  încăperilor respective se vor prevedea
dispozitive pentru deblocarea lor în caz de necesitate.

Art.3.23. Pentru sălile care se încadrează în categoria sălilor aglomerate cu scene amenajate, se vor
respecta în exploatare şi măsurile specifice acestora.

Muzee, expoziţii
Art. 3.24. În sălile de expunere se va urmări asigurarea în exploatare a urmatoarelor:

 instalaţiile electrice pentru iluminatul obiectelor expuse în vitrine şi panouri să fie realizate şi
menţinute în exploatare  conform prevederilor normelor tehnice de specialitate;

 standurile cu exponate să fie amplasate şi realizate în aşa fel încăt să se menţină permanent libere
căile de evacuare şi de circulaţie destinate publicului;

 circuitul vizitatorilor va fi marcat prin indicatoare corespunzătoare (săgeţi), începând cu uşa de
intrare  în sălile de expunere până la ieşirea din acestea;  circulaţia vizitatorilor se va face numai într-
un singur sens şi va fi dirijată de către personalul de  supraveghere, instruit special în acest scop;

 întocmirea planurilor de evacuare a vizitatorilor, precum şi a exponatelor, (în primul rând a celor cu
cea mai mare  valoare, precizând  locurile de depozitare, personalul de supraveghere etc.);  pentru
obiectele voluminoase ce  nu se pot evacua, se prevăd prelate care în caz de incendiu vor fi  umezite
cu apă înainte de aşezarea lor pe obiectele ce  urmează să fie protejate de acţiunea apei şi a focului;

 asigurarea supravegherii permanente a vizitatorilor atât la intrare, pentru  a nu introduce substanţe
inflamabile în muzeu, cât şi pe  tot timpul vizionării sălilor;

 neutilizarea  pentru  încălzire a sobelor metalice  sau a altor sisteme de încălzire cu foc deschis sau
suprafeţe incandescente;

 asigurarea intre elementele sistemelor de încălzire si obiectele de  artă şi documentele de valoare
combustibile expuse, a unor spaţii de siguranţă de minimum 1,00 m;

 în  muzeele de literatură, documentele  prevăzute cu sigilii de ceară şi cele scrise pe diferite
pergamente, vor fi expuse în vitrine cu sistem electric de iluminat din exterior şi aşezate la distanţe
corespunzătoare faţă de  sursele de căldură din vecinatate;

 reproducerile textelor, facsimilelor, sigiliilor etc. nu  se efectuează în sălile de expunere, ci în
încăperi separate si amenajate corespunzator reglementărilor, prevăzute cu instalaţii electrice
corespunzătoare şi dotate cu mobilierul necesar (mese îmbrăcate cu tablă, dulapuri metalice pentru
păstrarea  substanţelor toxice etc.);

 la muzeele de artă, instalarea  stelajelor şi a vitrinelor pe care sunt expuse ţesături,  costume, cusături
etc. se face la  distanţă de cel puţin 0,50 cm faţă de elementele de încălzire centrală  şi sobele  cu
acumulare de căldură şi de cel putin 1,00 m faţă de sobele  fără acumulare de căldură;

 atunci când se curăţă pardoselile din materiale combustibile  (duşumea, parchet, etc.) cu lichide
inflamabile şi/sau ceară, se  întrerupe focul în sobe şi se aerisesc încăperile până la evacuarea totală a
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gazelor şi uscarea pardoselii. Se interzice curăţarea costumelor, stofelor etc. cu substanţe inflamabile
în interiorul sălilor de expuneri.
Art. 3.25. În atelierele de restaurare a  obiectelor, se vor aplica următoarele reguli şi măsuri specifice:

 pe mesele de lucru din atelierele de pictură, ceramică, sculptură, foto, mobilier, textile etc. ale
muzeelor de artă, vopselele şi soluţiile inflamabile se vor păstra  în cantităţi cât mai mici (care să nu
depăşească 100 ml), iar în spaţiul atelierelor se păstrează numai obiectele care  sunt în execuţie,
evitându-se  astfel aglomerarea  materialelor care nu sunt strict necesare;

 cârpele îmbibate cu uleiuri, vopsele, lacuri, diluanţi etc., folosite la curăţarea pensulelor, tablourilor,
sculpturilor etc. vor fi strânse în cutii metalice închise şi evacuate  din ateliere după terminarea
lucrului.
Art. 3.26. La atelierele unde se restaurează ţesături, cusături etc. se menţine permanent curăţenia,

înlăturându-se scamele şi deşeurile care pot  da naştere la incendii, iar fiarele de călcat vor fi ţinute  pe
suporţi izolaţi atât în timpul folosirii, cât şi după scoaterea lor din priză.

Curăţarea costumelor, cusăturilor etc. cu neofalină sau benzină este admisă numai în încăperi
separate, in care  nu există surse  de foc deschis,          asigurându-se aerisirea completă a încăperii, iar
lichidele folosite vor fi introduse  numai in cantităţile limitate pentru o zi de lucru şi  păstrate în vase închise.

Art. 3.27. O atenţie deosebită se va acorda depozitării materialelor combustibile necesare
restaurărilor, colectării şi evacuării deşeurilor, precum şi folosirii focului deschis, atunci când  operaţiile de
restaurare nu pot fi executate fără aceste elemente.

Art. 3.28. Depozitarea obiectelor de artă  se va realiza în următoarele condiţii:
 se va evita depozitarea obiectelor şi a documentelor  muzeale în clădiri şi în încăperi situate în

apropierea atelierelor de prelucrarea a materialelor combustibile, a locurilor unde se lucrează cu foc
deschis  sau a depozitelor cu substanţe combustibile lichide;

 pentru sistemele de încălzire şi ale iluminatului electric se vor lua aceleaşi măsuri ca la sălile de
expuneri,  acordându-se atenţie deosebită aerisirii depozitelor şi păstrării temperaturii în raport cu
indicii de conservare specifici obiectelor muzeale depozitate;

 prin amplasarea rafturilor în depozite se vor asigura culoarele  de acces, circulatie şi intervenţie
necesare, care în permanenţă trebuie să fie libere, interzicându-se cu desăvîrşire aglomerarea
obiectelor şi a documentelor în rafturi sau aglomerarea rafturilor în depozite;

 în interiorul depozitelor este interzis cu desăvârşire fumatul si folosirea focului deschis, precum şi
păstrarea lichidelor combustibile.

Clădiri administrative
Art. 3.29. Pe timpul exploatarii incaperilor, compartimentelor si spatiilor aferente cladirilor

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.

Art. 3.30. Se interzice amenajarea de boxe sau depozitarea de materiale în casele de scari, sub
rampele scarilor.

Art.3.31. În clădirile administrative pot fi păstrate pentru curăţenie, igienizare, deparazitare,
dezinsecţie, în bidoane ermetic închise şi locuri special amenajate, lichide inflamabile în cantitate totală de
maxim 25 l.

Art. 3.32. Curaţirea pardoselii (parchet, duşumele, mochete etc) cu benzină, neofalina sau alte lichide
inflamabile este interzisă.

Aceasta operaţiune de curăţire se poate face cu materiale special destinate, numai la lumina zilei, cu
respectarea instrucţiunilor precizate de producător a prevederilor din capitolul 2 din prezentele norme şi a
următoarelor reguli şi măsuri:

 interzicerea fumatului şi a oricăror lucrări cu foc deschis pe toată perioada desfăşurării activităţii;
 scoaterea de sub tensiune a tuturor aparatelor electrice şi întreruperea  iluminatului electric, precum şi

a utilizării gazelor naturale ori lichefiate;
 asigurarea ventilării necesare.
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Art.3.33. Se interzice folosirea aparatelor electrocasnice (radiatoare, reşouri, fiare de călcat etc) în
birouri, spaţii de depozitare, ateliere, laboratoare, arhive şi alte încăperi din aceste clădiri, precum şi
aruncarea la întâmplare a resturilor de ţigări, chibrituri, sau golirea scrumierelor în coşuri pentru colectat
deşeuri de hârtie.

Case universitare şi case de cultură
Art. 3.34. În încăperile, spaţiile, compartimentele aferente caselor universitare şi caselor de cultură se

vor asigura măsuri de reducere la minim posibil a riscului de incendiu, limitându-se la strictul necesar a
cantităţilor de materiale combustibile şi a surselor cu potenţial de aprindere a acestora.

Art. 3.35. Se va urmări cu stricteţe aplicarea regulilor şi măsurilor specifice de ordine interioară p.s.i.
Art.3.36. Căile de acces şi evacuare din clădiri se menţin permanent în stare liberă pentru a putea fi

utilizate în caz de incendiu.

Este strict interzisă depozitarea pe acestea a mobilierului, elementelor de decor şi recuzită, precum şi
a altor materiale, deşeuri etc.

Art. 3.37. În casele universitare şi casele de cultură care au săli aglomerate cu scene amenajate se vor
respecta în exploatare următoarele reguli şi măsuri:

 instalaţia electrică se utilizează conform programului stabilit de către conducerea unităţii împreună cu
tehnicianul de specialitate. Programul trebuie să cuprindă în mod obligatoriu circuitele care se
acţionează înainte de începerea spectacolului, între acte, în timpul spectacolului şi după terminarea
lui, evitându-se suprasolicitarea instalaţiei.

 nu se admit nici un fel de improvizaţii în instalaţiile electrice, iar acţionarea acesteia, precum şi a
aparatajului electric şi electronic se face numai de către electricieni de serviciu anume angajaţi;

 proiectoarele se amplasează faţă de elementele combustibile din sală la distanţe indicate de tehnicieni
(în raport cu puterea radiaţiei calorice recomandându-se întreruperi periodice pentru răcire), iar
conectările cablurilor pentru aparatele aferente filmărilor directe din sală se fac numai în exteriorul
acesteia;

 la terminarea spectacolelor şi repetiţiilor, instalaţia electrică a sălii se scoate de sub tensiune, cu
excepţia circuitelor care alimentează iluminatul obişnuit, strict necesar şi cel de siguranţă;

 toate corpurile de iluminat din scenă vor avea plase metalice de protecţie, iar după terminarea
programului cele mobile vor fi scoase din scenă;

 corpurile de iluminat din scenă şi fose se amplasează la distanţă de minim 1 m fata de materialele
combustibile (perdele, draperii, cortină, decoruri, recuzită etc), iar dacă în mod justificat aceste
materiale sunt la distanţe mai mici, se protejează cu materiale incombustibile pe o porţiune care să
depăşească cu minim 0,5 m pe  toate laturile suprafaţa corpului de iluminat;

 pe tot timpul spectacolelor şi al repetiţiilor se asigură supravegherea permanentă a orgii de lumini, de
către personal numit în acest scop;

 în scene se introduc numai decorurile şi recuzita necesară pentru repetiţia din ziua respectivă;
 între decoruri şi pereţii scenei se asigură distanţe de minim 1 m faţă de reflectoare, corpuri de

iluminat, tablouri, doze etc;
 fumatul în scenă se admite numai atunci când textul şi acţiunea spectacolului o cer, asigurându-se în

această situaţie scrumiere amplasate corespunzător atât în scenă cât şi la intrările şi ieşirile din scenă
(minim 1,5 m fata de draperii, cortine, materiale combustibile);

 când subiectul spectacolului reclamă focuri, lumânări sau explozii pe scena, acestea se vor simula pe
cât posibil prin efecte luminoase, electrice, sonore, utilizându-se numai în condiţii deosebite cloratul
de potasiu şi folosirea focului deschis; dacă totuşi acest lucru este absolut necesar se vor lua măsuri
de siguranţă pentru înlăturarea oricăror posibilităţi de izbucnire a incendiului;

 se interzice introducerea în scenă sub orice formă a lichidelor inflamabile;
 materialele combustibile ale scenei vor fi ignifugate conform reglementărilor în vigoare;
 toate trecerile, culoarele, intrările şi ieşirile buzunarelor laterale ale scenei, în care se ţin decorurile

pentru spectacolele următoare, trebuie menţinute libere;
 după terminarea spectacolelor toate decorurile, recuzita şi costumele se depozitează în magaziile

pentru astfel de destinaţii, nepermiţându-se depozitarea sub scenă, în fose, pe platforme, a diferitelor
materiale sau decoruri;
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 în cabinele de coafură, perucherie, masaj şi în cabinele artiştilor se pot folosi lichide inflamabile
(eter, uleiuri, vaseline, grime) numai în cantităţile strict necesare, dacă se păstrează în vase de sticlă
bine închise şi aşezate în sertare şi dulapuri;

 se interzice folosirea focului deschis şi a fumatului pe timpul efectuării operaţiilor de grimaj în
cabinele artistilor (dacă în compoziţia acestora intra substanţe inflamabile);

 toate deşeurile de vată şi hârtie îmbibate cu grime, uleiuri, eteruri se colectează în cutii speciale
prevăzute cu capac şi se evacuează zilnic, după terminarea programului.

Art. 3.38. În depozitele de costume se au în vedere următoarele:
- folosirea aparatelor electrice de încălzit, a maşinilor de călcat, reşourilor,
radiatoarelor etc.,  a fumatului şi a focului deschis este interzisă;
- curăţirea obiectelor de garderoba prin utilizarea lichidelor inflamabile se face numai
în afara depozitelor, în locuri ferite de surse de căldură, scântei etc;

Art. 3.39. La magaziile şi depozitul pentru recuzită se asigură următoarele:
 decorurile şi recuzita se păstrează pe grupe, asigurându-se accese, circulaţii şi căi de evacuare libere

care să permită intervenţia operativă în caz de incendiu;
 depozitarea decorurilor se face astfel încât să se păstreze o distanţă de cel puţin 0,30 m faţă de

tablourile şi dozele electrice şi minim 0,50 m faţă de corpurile de iluminat;
 corpurile de iluminat se prevăd cu globuri de protecţie şi grătare împotriva loviturilor;
 se interzice utilizarea instalaţiilor electrice improvizate ori folosirea lămpilor portative. Se pot folosi

lanterne cu baterii (acumulatori).
Art.3.40. La terminarea programului de lucru toate spaţiile, încăperile şi locurile din casele

universitare şi casele de cultură în care a avut acces publicul se controlează de către personalul cu atribuţiuni
în acest domeniu, pentru depistarea şi înlăturarea eventualelor surse de aprindere sau focare de ardere.

Cu acest prilej se vor scoate de sub tensiune instalaţiile şi echipamentele electrice a căror funcţionare
nu este necesară pe timpul întreruperii activităţii.

Art.3.41. Echipele de intervenţie în caz de incendiu se instruiesc privind cunoaşterea şi punerea
operativă în aplicare a măsurilor de evacuare, salvare şi stingere cuprinse în planurile de intervenţie.

Cămine pentru copii preşcolari, elevi, studenţi şi case de copii
Art. 3.42. În camerele căminelor pentru elevi, studenţi şi copii preşcolari precum şi în cele ale caselor

de copii este interzisă folosirea reşourilor şi radiatoarelor electrice precum  şi a altor consumatori de energie
electrica (maşini de călcat, fierbătoare etc.) fără aprobarea scrisă a administraţiei şi fără respectarea
măsurilor şi regulilor de prevenire şi stingere a incendiilor înscrise în instucţiunile de apărare împotrva
incendiilor. Extrase din aceste instrucţiuni vor conţine şi regulile de utilizare pecizate de producător; ele se
afişează la locurile de utilizare a aparatelor respective.

Art. 3.43. Utilizarea aparatelor pentru prepararea hranei (aragaze, cuptoare cu microunde, reşouri
etc.) este permisă numai în încăperi special amenajate. De asemenea servitul mesei, spălarea, uscarea şi
călcarea îmbrăcămintei se face în spaţii special amenajate.

Art.3.44. În încăperile destinate spălării, uscării şi călcării îmbracămintei este interzisă depozitarea
articolelor şi substanţelor care depăşesc o şarjă, iar la terminarea lucrului toate aparatele electrice vor fi
deconectate de la sursa de energie electrică.

Art.3.45. În încăperile în care încălzirea se face cu sobe, arderea focului se va întrerupe înainte de
accesul copiilor preşcolari, elevilor ori studenţilor. Uşile de alimentare cu combustibil a sobelor, precum şi
robinetele instalaţiilor de gaze se amplasează în exteriorul încăperilor, dacă în acestea se desfăşoară activităţi
cu preşcolari.

Este interzis să se aprindă focul cu benzină, petrol sau alte lichide inflamabile.
Art.3.46. Pe holuri şi culoare se pot amplasa scrumiere pentru colectarea resturilor de ţigări şi

chibrituri, dacă se păstrează o distanţă de cel puţin 1,5 m faţă de draperii şi perdele.
Art. 3.47. Se interzice fumatul şi utilizarea focului deschis în încăperile căminelor pentru  cazarea

elevilor şi copiilor preşcolari. În încăperile în care sunt cazaţi studenţi sau alţi utilizatori care fumează se
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asigură scrumiere, iar resturile de ţigări şi chibrituri se colectează în locuri special destinate, pe holuri,
culoare, interzicându-se aruncarea acestora în coşurile din camere pentru colectarea deşeurilor de hârtie.

Art.3.48. În clădirile cu destinaţia cămine (case) pentru copii, elevi, studenţi se va controla permanent
starea de funcţionare a instalaţiilor electrice. Nu se admit improvizaţii şi modificări faţă de proiect la aceste
instalaţii. Orice lucrări de întreţinere, reparaţii se execută numai de către persoane calificate.

Art.3.49. Nu se admit pe căile de evacuare uşi false, oglinzi, draperii, precum şi materiale sau
mobilier care să contribuie la derutarea, împiedicarea sau blocarea evacuării utilizatorilor. De asemenea sunt
interzise amenajarea de boxe sub rampele de scări.

Amplasarea paturilor în dormitoare, a meselor şi scaunelor în cantine se va face astfel încât să se
asigure culoare de trecere pentru evacuarea utilizatorilor în caz de incendiu.

Art.3.50. Se interzice încuierea uşilor de pe căile de evacuare, chiar şi în condiţiile în care, în clădire
există şi alte trasee accesibile evacuării. Deasupra uşilor pentru evacuarea spre exterior din casele de scări şi
pe culoare se vor afişa indicatoare care să marcheze ieşirea spre exterior.

Pentru fiecare nivel din clădiri se vor întocmi planuri de evacuare, iar pentru verificarea aplicabilităţii
acestora se vor executa exerciţii periodice de evacuare.

Art.3.51. În aceste categorii de clădiri este interzisă depozitarea lichidelor combustibile iar jucăriile şi
alte obiecte ori materiale care prezintă pericol de incendiu se păstrează în locuri special amenajate.

Art.3.52. Este interzisa curăţarea duşumelelor, pardoselilor din parchet, a mochetelor sau a altor
obiecte de mobilier şi dotare cu substanţe combustibile ori lichide inflamabile, în încăperi în care este focul
aprins, se fumează, ori există condiţii care ar putea conduce la producerea unor incendii. Păstrarea
substanţelor pentru curăţenie, dezinfectare, deratizare, dezinsecţie, precum şi a lichidelor combustibile se
face în locuri special amenajate şi marcate corespunzător, în afara spaţiilor şi încăperilor din aceste clădiri.

Art.3.53. În poduri, magazii, arhive, depozite şi alte locuri cu pericol de incendiu sau încadrate în risc
mijlociu şi mare de incendiu se va interzice iluminarea cu flacară deschisă (lumânări, chibrituri, lămpi cu
petrol, facle etc).

Se interzice utilizarea lucrărilor cu foc deschis în încăperi, în prezenţa copiilor de vârstă şcolară şi
preşcolară. Aceste lucrări se executa numai pe baza de “permis de lucru cu foc” sub supravegherea
persoanelor autorizate şi cu luarea măsurilor ce se impun pentru executarea unor astfel de lucrări.

Art.3.54. Se vor asigura  măsuri pentru interzicerea accesului copiilor în încăperile destinate pentru
prepararea hranei, în depozite, magazii, poduri, subsoluri tehnice, pivniţe, precum şi în alte spaţii şi locuri în
care aceştia ar putea provoca incendii.

Art.3.55. Administraţiile căminelor pentru copii preşcolari, elevi, studenţi şi a caselor de copii pot
stabili, în raport de specificul lor şi alte restricţii reguli şi măsuri, privind prevenirea şi stingerea incendiilor,
pe care  pentru aplicare, le supun aprobării conducerilor instituţiilor respective.

Art.3.56. În încăperile în care se desfăşoară activităţi de spălare, uscare şi călcare a lenjeriei şi a altor
materiale textile se vor asigura următoarele reguli şi măsuri de prevenire şi stingere a incendiilor:

 utilajele echipamentele instalaţiile şi aparatelor folosite pentru spălare se curăţă în permanenţă de
eventualele depuneri de fibre, fire, scame sau alte deşeuri pe organele de mişcare ale acestora (axe,
valţuri, cilidri, lagăre, cuve etc); curăţirea se face de către personal calificat şi autorizat în acest scop;

 înainte de introducerea în maşină a produselor textile pentru spălat, acestea se vor examina pentru
înlăturarea eventualelor corpuri metalice care prin lovire pot constitui surse de iniţiere a unor
incendii;

 se interzice depozitarea în încăperile de lucru a articolelor şi produselor textile pentru spălat, curăţat,
călcat care depăşesc cantităţi mai mari decât pentru o sarjă;

 lubrifianţii necesari ungerii utilajelor se păstrează şi depozitează în bidoane sau cutii metalice închise
ermetic, în locuri special amenajate şi marcate corespunzător, iar pentru utilizare la locul de munca,
nu se admit cantităţi mai mari decât cele necesare unui schimb de lucru;

 este interzisă montarea pe maşini a salterelor de pornire-oprire, acestea se vor monta pe stelaje
metalice la o distanţă de cel puţin 2,5 m de maşini;

 la operaţiunile de apretat, impregnat cu maşini care folosesc substanţe inflamabile sau explozibile se
verifică zilnic modul de funcţionare a instalaţiei de ventilare, iar în aceste încăperi este strict interzisă
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utilizarea focului deschis şi a fumatului. Canalele de evacuare a gazelor vor fi curăţate periodic
respectându-se cu stricteţe graficele de realizare a acestor lucrări;

 uscătoarele şi ventilatoarele se curăţa zilnic de scamă, praf;
 părţile lemnoase din camerele de uscare se tratează cu materiale ignifuge potrivit prevederilor

reglementărilor specifice;
 la maşinile de uscat, presele hidraulice cu încălzire electrică, calandrele şi alte utilaje încălzite cu

abur sau rezistenţa electrică se verifică - ca după terminarea lucrului – să nu rămână nici un fel de
produse textile;

 materialele scoase de la uscat nu trebuie să depăşească temperatura de 70°C;
 înaintea începerii operaţiunilor de călcat se verifică starea tehnică a maşinilor electrice de călcat,

stecherelor, cordoanelor, fişelor, iar pe timpul întreruperii călcatului fiarele de călcat se aşează numai
pe suporturi special construite din materiale incombustibile;

 la călcarea obiectelor din materiale textile în a căror compoziţie intra fibre sintetice, care nu permit o
temperatura ridicată cordoanele vor fi prevăzute cu întreruptoare, spre a se opri curentul atunci când
se depăşeşte temperatura necesară, sau se utilizează aparate de călcat cu sistem de reglaj, pentru
diverse tipuri de materiale;

 la introducerea şi scoaterea din priză se va mânui fişa (stecherul) fierului de calcat fără a se trage de
cordon;

 la terminarea lucrului maşinile de călcat şi presingurile vor fi deconectate de la sursele de curent
electric;

 se interzice părăsirea locului de muncă la terminarea programului, înainte de efectuarea următoarelor
operaţiuni:

- oprirea tuturor maşinilor;

- evacuarea tuturor deşeurilor şi curăţirea locului de  muncă;
- deconectarea de la priză a tuturor aparatelor electrice din încăperi.

Ateliere şi laboratoare pentru lucrări practice
Art. 3.57. Elevii şi studenţii, precum şi personalul nou angajat, transferat ori detaşat din alte unităţi,

înainte de începerea activităţii în atelierele şi laboratoarele de lucrări practice vor fi instruiţi în scopul
însuşirii, respectării şi aplicării regulilor şi măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor specifice acestor
locuri de muncă.

Şeful de laborator sau atelier răspunde de însuşirea, respectarea şi alicarea măsurilor de prevenire şi
stingere a incendiilor în aceste sectoare de activitatae.

Art. 3.58. Este interzisă exploatarea aparatelor, utilajelor, echipamentelor şi a instalaţiilor cu elemente
metalice nelegate la pământ, pentru scurgerea electricităţii statice, precum şi a celor cu instalaţii de punere la
pământ incomplete, defecte sau a caror priză de pământ nu are rezistenţa corespunzătoare, potrivit
reglementărilor, specificată în buletinele de măsurători.

Art. 3.59. Se interzice folosirea îmbrăcăminţii de corp confecţionată din mătase, fibre sintetice sau
alte materiale care se încarcă cu electricitate statică, în laboratoarele şi atelierele unde sunt posibile
acumulări de gaze, vapori sau pulberi combustibile.

Art. 3.60. Se interzice introducerea de materiale combustibile şi lichide inflamabile (unsori, lubrifianţi,
eteruri, benzina, motorină etc.) în laboratore, în cantităţi mai mari decât cele necesare unui schimb de lucru.

Art. 3.61. La locurile de activitate din aceste încăperi se afişează instrucţiuni şi reguli specifice de
prevenire şi stingere a incendiilor şi după caz, la intrarea în ateliere şi laboratoare precum şi în interiorul
acestora se vor inscripţiona şi monta indicatoare avertizoare de pericol.

Art.3.62. În atelierele şi laboratoarele cu pericol de incendiu (cu risc mediu şi mare de incendiu) se
interzice intrarea persoanelor care nu lucrează în aceste încăperi. Totodată în aceste încăperi nu este permis
accesul cu ţigări, chibrituri ori alte surse de foc.

Art. 3.63. La începerea lucrărilor laborantul care intra primul în încăperea de lucru, înainte de aprindere a
luminii trebuie să se convingă că atmosfera din încăperea respectivă nu prezintă pericol de explozie. În cazul
constatării prin miros a prezenţei gazelor sau vaporilor va lua măsuri de înlăturare şi remediere a cauzei care
a provocat emanaţia de gaze sau vapori. Lucrul în încăperea respectivă se va face numai după aerisirea
acesteia. Acolo unde există posibilităţi, după caz, se vor lua probe cu aparate speciale de măsura şi control.
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Art. 3.64. După terminarea lucrului responsabilul fiecărei încăperi (atelier, laborator) va controla dacă:
 sunt închise robinetele de pe conductele de gaze;
 sunt închise bine buteliile de gaze;
 aparatele electrice sunt scoase din priză;
 ventilaţia este în bună stare de funcţionare;
 focurile şi alte surse de căldură sunt închise;
 deşeurile, resturile de materiale combustibile, eventualele scurgeri de ulei sunt înlăturate şi curăţate;
 sunt stinse becurile de gaze, de lumină şi întrerupte alte aparate care funcţionează cu gaze naturale

sau GPL.
Art. 3.65. Nu este permisă lăsarea în laborator, pe utilaje, aparate, mese de lucru a îmbrăcăminţii sau

a altor obiecte care nu fac parte din inventarul laboratorului sau al atelierului.
La încetarea programului, dupa efectuarea controlului precizat în normă, se încuie uşile şi se predau

cheile (prevăzute cu marca de recunoaştere), la locul stabilit.
Art. 3.66. Se interzice demontarea aparatelor de măsurat presiunea, debitul,   temperatura şi alţi

parametri, înainte ca acestea să fie izolate de circuit.
Dacă se constată scurgeri de gaze în laborator se asigură următoarele:

 se sting toate becurile de gaze;
 se întrerupe curentul electric, menţinându-se în funcţiune numai instalaţia de ventilaţie;
 se deschid toate ferestrele încăperii;
 se controlează dacă sunt închise toate robinetele de alimentare cu gaze a becurilor;
 se opreşte alimentarea cu gaze, verificându-se etanşeitatea conductelor, flanşelor, furtunurilor

flexibile de la becuri şi alte aparate de consum, înlăturându-se cu operativitate defectele constatate;
 se aeriseşte încăperea până la îndepărtarea completă a gazelor

Art. 3.67. În încăperile şi spaţiile de lucru ale laboratoarelor şi ale atelierelor de lucrări practice sunt
interzise:

 spălarea pardoselii cu bezină, white-spirt, petrol, eter sau alte lichide inflamabile;
 uscarea obiectelor umede ori pătate cu produse inflamabile pe calorifere, conducte de abur sau alte

surse de căldură;
 lăsarea meselor de lucru sau a pardoselilor necurăţate de podusele care s-au scurs pe ele în timpul

lucrului ori după terminarea experienţelor, lucrărilor şi programului de lucru;
 stocarea pe mese sau rafturi a reactivilor inflamabili în cantităţi mai mari decât cele pentru necesarul

probelor aflate în lucru;
 amenajarea unor dulăpioare din lemn sau alte materiale combustibile amplasate sub mesele de lucru

din laboratoare;
 păstrarea pe mesele de lucru a vaselor de sticlă care conţin metale alcaline sau reziduuri din acestea,

precum şi a compuşilor organo-metalici.Aceste produse se păstreză în containere speciale,executate
din tabla şi prevăzute cu umplutură minerală (chiselgur,alumină etc);

 spălarea hainelor de protecţie (halate,şalopete etc) sau a cârpelor cu produse inflamabile;
 efectuarea oricăror operaţiuni sau  lucrări în timp ce becurile de gaz sunt aprinse dacă funcţionarea

acestora nu se impune.
Art. 3.68. Se interzice blocarea ferestrelor laboratoarelor şi atelierelor cu mobilă, rafturi, diferite

aparate, materiale,cărţi etc. care să împiedice posibilitatea deschiderii rapide a ferestrelor pentru aerisire.
Art. 3.69. Se interzice blocarea căilor de acces la duşurile de apă în caz de incendiu aflate pe

direcţia căilor de evacuare din încăperile laboratoarelor.
Art. 3.70. Personalul  laboratoarelor şi atelierelor trebuie să cunoască mijloacele de alarmare în

caz de incendiu, precum şi codul de alarmare. Se interzice cu desăvârşire accesul persoanelor străine în
aceste încăperi, fără însoţitori.

Art. 3.71. La instalaţiile aparatele şi utilajele  folosite la lucrări cu substanţe inflamabile se va
urmări ca:

 echipamentul să fie de tip etanş, chiar şi atunci când se lucrează sub nişă;
 toate piesele componente ale acestor instalaţii şi aparate să fie bine fixate în cleme, dispozitive de

îmbinare şi legătură pentru a-şi păstra echilibrul şi poziţia prevăzute prin proiect şi instrucţiunile de
exploatare, neadmiţându-se improvizaţii sau modificări care să conducă la exploatarea în nesiguranţă;
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 să fie interzisă utilizarea aparaturii de laborator realizată din materiale care reacţionează cu
substanţele reactive folosite în experienţe şi lucrări de laborator, dacă acestea pot da naştere la
produşi explozivi;

 sub vasele care conţin lichide inflamabile să se amplaseze tăvi pentru a colecta, în caz de avarie,
întreg conţinutul  vasului;

 înainte de începerea lucrului la nişă cu produse inflamabile, să se pună în funcţiune instalaţia de
ventilare, observându-se dacă sistemul de evacuare a gazeor din plafonul nişei este deschis;

 să se asigure o bună ventilare a nişei, pentru preîntâmpinarea formării de amestecuri explozive;
 la nişă să se lucreaze numai cu ferestrele ghilotină închise, lăsându-se deschis un anumit interval

pentru realizarea tirajului de aer; intervenţiile strict necesare în interiorul nişei să se fac pe cât posibil
numai prin deschiderea ferestrei mobile;

 să se interzică vărsarea substanţelor la canalul din interiorul nişei, precum şi evacuarea gazelor din
interiorul diferitelor vase prin legarea lor la acest canal.

Art. 3.72. Aprinderea becurilor de gaz se face respectând principiul gaz pe flacară, astfel:
 se ţine sursa de foc necesară aprinderii becului de gaz, la gura acestuia;
 se deschide încet robinetul de pe racordul conductei de gaz;
 se reglează flacară becului de gaze după nevoie, manevrând robinetul de pe racordul conductei de

gaze;
 în cazul în care becul de gaz se aprinde în interior, se închide imediat robinetul de pe racord.

Art. 3.73. Este interzisă utilizarea furtunurilor becurilor de gaze defecte sau cu gradul de uzură
depăşit.

La ambele capete de racord ale furtunului (la stuţul de alimentare şi la becul arzător) se folosesc
coliere metalice.

Art. 3.74. Buteliile folosite în laborator trebuie să fie aşezate în locuri sigure şi asigurate pentru a
nu se răsturna pe timpul lucrului.

Art. 3.75. Încălzirea buteliilor, în scopul grăbirii evaporării conţinutului lor, se va face prin
acoperirea cu cârpe înmuiate în apă caldă sau prin aşezarea lor într-o baie de apă cu temperatura maximă a
apei de 40ºC.

Se interzice încălzirea buteliilor cu gaze comprimate, cu foc deschis sau cu abur.
Art. 3.76. Periodic se va controla obligatoriu etanşeitatea buteliilor sub presiune, precum şi a

recipientelor cu substanţe inflamabile pentru înlăturarea oricăror deficiente, după ce în prealabil au fost
scoase din încăpere.

Art. 3.77. Se va evita, pe cât posibil, vărsarea produselor inflamabile la locurile de muncă sau
spargerea vaselor şi sticlelor care conţin astfel de produse. În cazul producerii unor astfel de incidente se vor
asigura următoarele reguli şi măsuri:

 se sting imediat toate becurile de gaz şi se întrerupe încălzitorul electric;
 se închid uşile şi se deschid ferestrele;
 se şterge cu o cârpă produsul vărsat storcându-se cârpa într-un vas care va fi acoperit imediat;
 se revine la situaţia de lucru numai dacă se constată prin miros dispariţia completă a gazelor din

încăperea respectivă.
Art. 3.78. Încălzirea lichidelor combustibile, distilarea lor, precum şi evacuarea reziduurilor de

distilare se face numai cu respectarea instrucţiunilor tehnologice specifice acestor activităţi.
Art. 3.79. Depozitarea substanţelor chimice se face în funcţie de caracteristicile fizico-chimice ale

acestora, astfel încât dacă accidental intră în contact să nu producă reacţii care pot determina izbucnirea unor
incendii.

Art. 3.80. Se va asigura menţinerea în buna stare a etichetelor pe toate vasele şi sticlele în care
sunt păstrate substanţele şi produsele chimice.

Art. 3.81. Ambalajele din carton, hârtie, lemn, polistiren, plastic şi alte materiale combustibile
vor fi scoase imediat din încăperi după preluarea produselor, substanţelor şi aparaturii din acestea.

Art. 3.82. Pentru deschiderea vaselor, butoaielor, recipientelor în care sunt ambalate materiale
inflamabile sau explozibile nu se vor folosi scule care prin ciocnire pot produce scântei.

Pe furtunurile care conţin gaze inflamabile se vor utiliza numai ramificaţii metalice fixate de
stative, interzicându-se ramificaţiile din sticle sau alte materiale casante care în timpul operaţiunilor de lucru
pot fi sparte.
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Art. 3.83. Se interzice blocarea cu aparate, mobilier, haine, halate etc a surselor de apa, a
duşurilor din laboratoare, precum şi a mijloacelor tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor.

Art. 3.84. Se interzice lăsarea instalaţiilor, aparatelor, utilajelor în funcţiune, fără supraveghere.

Echipamente de calcul electronic
Art. 3.85. În încăperile în care se găsesc echipamente de calcul electronic se va asigura

respectarea următoarelor reguli şi măsuri de prevenire şi stingere a incendiilor:
 limitarea materialelor combustibile şi înlăturarea cu operativitate a eventualelor surse potenţiale de

incendiu;
 se recomandă dotarea cu mobilier din materiale incombustibile (C0) sau greu combustibile (clasa

C1,C2 de combustibilitate);
 produsele de construcţii utilizate pentru finisaje la pereţi şi plafoane false vor fi incombustibile,

admiţându-se pentru pardoseala specială (tip estradă) plăci demontabile greu combustibile (clasa
C1,C2);

 se interzice introducerea unor materiale combustibile, cu excepţia celor strict necesare desfăşurării
activităţii - rechizite pentru un schimb de lucru;

 se interzice depozitarea lichidelor inflamabile;
 este interzisă folosirea reşourilor, radiatoarelor electrice, fără aprobarea scrisă a organelor de

conducere şi respectarea măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor;
 se va controla şi asigura buna funcţionare a instalaţiei electrice, neadmiţându-se nici un fel de

improvizaţii;
 în locurile în care încălzirea se face cu sobe, alimentarea acestora se va întrerupe înainte de accesul

utilizatorilor în încăpere.
Art. 3.86. La trecerea prin pereţi a canalelor de ventilare, conductelor şi cablurilor electrice,

golurile din pereţi vor fi etanşate cu materiale incombustibile, asigurăndu-se rezistenţa la foc egală cu cea a
peretelui.

Toate elementele folosite pentru fixarea cablurilor trebuie realizate din materiale incombustibile.
Art. 3.87. Sub pardoseala falsă nu se vor folosi prize, doze de derivaţie şi nu se vor executa

îmbinări de cabluri. Atunci când sunt absolut necesare astfel de lucrări, dozele de derivaţie trebuie să fie de
tip etanş, legate la pământ şi fixate de pardoseală.

Art. 3.88. În pardoselile înalte tip estradă panourile uşor demontabile, amplasate în zone cu
aglomerări mari de cabluri şi în apropierea echipamentului, astfel încât spaţiul de sub pardoseala să fie usor
accesibil pentru intervenţii în caz de incendiu, vor fi întreţinute corespunzător. Aceste panouri vor fi marcate
vizibil.

Art. 3.89. La terminarea programului de lucru se deconecteză de la reţea toate echipamentele de
calcul electronic.

Art. 3.90. Executarea operaţiilor de întreţinere, revizii şi reparaţii se realizează numai de către
personal specializat, cu calificare în domeniu.

Art. 3.91. În planurile de intervenţie se vor stabili regulile, măsurile şi responsabilităţile privind
salvarea şi evacuarea utilizatorilor (bunuri şi persoane), precum şi cele pentru stingere (funcţie de produsele
folosite la stingere), precizându-se ordinea operaţiunilor care se execută, inclusiv interdicţiile pentru
stingere, bunurile şi materialele care se evacuează, cele care se protejază şi mijloacele utilizate.

Depozite, magazii, arhive
Art. 3.92. În încăperile depozitelor, magaziilor şi arhivelor  pe lângă regulile şi măsurile de

prevenire şi stingere a incendiilor precizate la cap.2 se vor respecta următoarele:
 depozitarea produselor, materialelor şi bunurilor se face în funcţie de caracteristicile fizico-chimice şi

reacţia acestora cu produsele de stingere, evitându-se pericolul apariţiei şi propagării incendiului;
 la introducerea în depozite sau magazii a diverselor produse se va stabili clasa de periculozitate în

care se încadrează pentru a se depozita corespunzător;
 se va asigura menţinerea compartimentărilor precizate prin proiect, orice modificări se pot face

numai pe baza unor documentaţii tehnice elaborate potrivit reglementărilor specifice;
 produsele inflamabile se depozitează în locuri special amenajate, marcate corespunzător şi în

cantităţile precizate prin proiect;
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 produsele textile şi alte materiale combustibile se depozitează la distanţe de cel puţin 1,00 m faţă de
surse de căldură (atunci când acestea există şi sunt stabilite prin proiect);

 hârtia, cărţile, documentele de arhivă se depozitează în stive sau rafturi, asigurându-se spaţii, culoare
pentru intervenţie în caz de incendiu;

 la depozitarea hârtiei, documentelor de arhivă în rafturi sau stive se vor asigura distanţe faţă de
corpurile de iluminat şi alte instalaţii, potrivit reglementărilor tehnice;

 deşeurile de hârtie, ambalajele rezultate în urma despachetărilor, sortărilor şi livrărilor se vor
îndepărta zilnic din spaţiile de depozitare.

Art. 3.93. Este strict interzis accesul persoanelor străine neînsoţite în depozite, magazii şi arhive.
Art. 3.94. Sulful se păstrează în recipienţi ferit de contactul cu oxigenul, iar la manipulare se va

evita producerea de pulbere pentru a nu intra în contact cu oxigenul (poate produce explozie).
Negrul de fum se păstrează în vase ermetic închise ferite de orice sursa de oxigen şi/sau foc

deschis.
Art. 3.95. Se interzice depozitarea în magazii, depozite, arhive  a buteliilor de gaze petroliere

lichefiate sau a recipientelor de oxigen, precum şi a unor cantităţi de carbid mai mari 150 kg (în
compartimente special amenajate).

Art. 3.96. Vopselele şi lacurile se păstrează în încăperi separate, fără umezeală, menţinându-se pe
cât posibil o temperatură de 7-20ºC, ferite de razele solare, acizi şi alte emanaţii de gaze.

Art. 3.97. Corpurile de iluminat incandescente din depozite, arhive, magazii se protejează cu
globuri de protecţe, iar atunci când prin natura activităţii există posibilitatea de a fi lovite, se vor monta şi
apărători de protecţie.

Art. 3.98. Este interzisă executarea în aceste încăperi a lucrărilor care utilizează focul deschis
(suduri, lipituri etc). Atunci când nu pot fi evitate aceste lucrări se execută, sunt admise  numai pe baza
permisului de lucru cu foc.

Art. 3.99. Se va asigura menţinerea permanent libere a spaţiilor de siguranţă, precum şi a celor
destinate circulaţiei, intervenţiei şi evacuării în caz de incendiu, conform planului de depozitare.

Art. 3.100. Se interzice fumatul in depozite, magazii, arhive.
Art. 3.101. La terminarea programului de lucru, instalaţia electrică din depozite, arhive, magazii

se deconectează de la sursele de alimentare, cu excepţia iluminatului de siguranţă şi a celui care alimentează
sistemele şi instalaţiile de semnalizare şi stingere a incendiilor.


