TEMA 4
Colectarea şi/sau distrugerea deşeurilor, reziduurilor şi a ambalajelor combustibile
Art. 2.82. Deşeurile şi reziduurile combustibile, utilizate ori rezultate din procesul tehnologic, se
colecteaza ritmic, dar obligatoriu la terminarea programului şi se depun în locurile destinate depozitării sau
distrugerii lor, astfel încât pe locurile de activitate să fie în permanenţă, curăţenie.
Se colectează:
 pulberile, rumeguşul şi talaşul, scamele sau resturile textile şi alte deseuri combustibile depuse
(acumulate) pe pardoseli, pereţi, instalaţii, maşini, utilaje, aparatură, canale sau alte locuri, precum şi
maculatura de birotică;
 scurgerile de lichide combustibile de pe sol, pardoseli, instalaţii, maşini şi utilaje, canale sau din alte
locuri;
 ambalajele care prezintă pericol de incendiu sau explozie (lemn, carton, metalice pentru produse
inflamabile, carbid etc.);
 depunerile de grăsimi, vopsele, lacuri etc. de pe elementele instalaţiilor de evacuare.
Art. 2.83. Pentru orice tip de activitate se stabileşte modul de gestionare a deşeurilor, reziduurilor şi
ambalajelor.
Gestionarea acestora presupune:
 nominalizarea, după caz, a deşeurilor, reziduurilor şi ambalajelor specifice activităţii;
 indicarea regimului de colectare şi curăţire;
 locurile de depozitare şi modul de distrugere sau valorificare;
 desemnarea personalului responsabil cu gestionarea lor;
 completarea datelor noi la apariţia oricăror modificări de situaţii.
Art. 2.84. Deşeurile şi reziduurile de lichide combustibile sau cele din materiale solide (cârpe, câlţi,
bumbac, rumeguş etc.) care conţin astfel de produse se colectează în cutii sau vase metalice ori cu căptuşala
metalică interioară, prevăzute cu capac, amplasate în locuri fără risc de incendiu şi marcate.
Art. 2.85. Deşeurile, reziduurile şi ambalajele combustibile care se reutilizează se vor depozita cu
asigurarea distanţelor de siguranţă faţă de clădiri, instalaţii, culturi agricole, suprafeţe împădurite şi materiale
combustibile, în raport de natura şi proprietăţile fizico-chimice ale acestora.
Art. 2.86. Ambalajele metalice, din materiale plastice sau sticlă reutilizabile, se curaţă, se spală sau
neutralizează de restul de conţinut cu materiale adecvate şi se depozitează în locuri special destinate.
Art. 2.87. Deşeurile,reziduurile şi ambalajele combustibile care nu se mai reutilizează, se vor distruge
prin ardere în crematorii amenajate şi amplasate astfel încât să nu pună în pericol viaţa oamenilor, clădirile,
instalaţiile, culturile agricole, suprafeţele împădurite şi materiale combustibile. Aceste crematorii trebuie să
posede autorizaţiile prevăzute de lege.
Art. 2.88. Deşeurile, reziduurile şi ambalajele combustibile care degajă prin ardere substanţe sau
compuşi periculoşi pentru viaţă sau mediu pot fi distruse prin foc deschis sub supraveghere, cu respectarea
prevederilor în vigoare şi ale prezentelor norme.
Căi de evacuare, acces şi intervenţie
Căi de evacuare
Art. 2.89. Pe toată durata timpului de exploatare a construcţiilor căile de evacuare a utilizatorilor şi
de acces a forţelor de intervenţie vor fi menţinute libere şi întreţinute corespunzător, astfel încât prin
acestea, în caz de incendiu persoanele să poată ajunge la nivelul terenului sau al carosabilului în timpul cel
mai scurt şi în condiţii de siguranţă, direct în exterior sau prin scări de evacuare.
Căile de acces, evacuare şi intervenţie se menţin în stare de utilizare pe toată durata zilei şi în orice
anotimp la parametrii la care au fost proiectate şi realizate; cunoaşterea operativă a oricăror situaţii ce pot
împiedica din motive obiective folosirea acestora în condiţii de siguranţă, reprezintă cerinţa fundamentală
referitoare la aceste căi.
Art. 2.90. Traseele căilor de evacuare (trecerile prin uşi, coridoare, degajamente, holuri, vestibuluri,
încăperi tempon, scări, atriumuri etc.) vor fi marcate cu indicatoare standardizate, astfel încât să asigure atât
posibilitatea recunoşterii cu uşurinţă a traseului de urmat spre exterior, cât si circulaţia lesnicioasă, atât ziua
cât şi noaptea, a persoanelor care le utilizeaza în caz de incendiu
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Art. 2.91. Când este cazul, vor fi marcate şi căile de circulaţie care duc pe terase, în refugii sau în
alte locuri special amenajate pentru evacuare.
Se vor monta indicatoare corespunzatoare la rampele scărilor care duc la demisol sau subsol, ori la
uşile de acces către alte spaţii şi încăperi din care evacuarea nu poate fi continuată.
Art. 2.92. Sistemele de autoînchidere sau închidere automată a uşilor de acces în casele de scări
închise se vor menţine în bună stare de funcţionare.
Se interzice blocarea în poziţie deschisă a uşilor caselor de scări, de pe coridoare, a celor cu
dispozitive de autoînchidere sau a altor uşi care, în caz de incendiu au rolul de a opri pătrunderea fumului,
gazelor fierbinţi şi propagarea incendiilor pe verticală sau orizontală.
Art. 2.93. Dispozitivele care asigură autoînchiderea sau închiderea automată a uşilor vor fi verificate
periodic şi intreţinute în stare de funcţionare.
În cazul defectării lor, înlocuirea sau repararea se vor face în cel mai scurt timp şi în condiţii de
calitate corespunzătoare, neadmiţându-se improvizaţiile.
Sistemul de închidere a uşilor de pe traseele de evacuare trebuie să permită deschiderea uşoară a
acestora în caz de incendiu.
Este interzisă utilizarea, la uşile de pe căile de evacuare, a unor mecanisme care se pot bloca în
timpul funcţionării.
Art. 2.94. De regulă, deschiderea uşilor de pe traseul de evacuare a mai mult de 30 de persoane valide
trebuie să se facă în sensul deplasării oamenilor spre exterior.
Art. 2.95. Pentru realizarea evacuării rapide şi evitarea unor posibile accidente la care poate fi supus
publicul din sălile aglomerate sau unităţile pentru preşcolari, se vor respecta riguros şi măsurile specifice
acestora.
Art. 2.96. În casele scărilor, pe coridoare sau pe alte căi de evacuare ale clădirilor nu se admite
amenajarea de încăperi ori locuri de lucru, depozitare etc. care ar putea împiedica evacuarea persoanelor şi
bunurilor, precum şi accesul personalului de intevenţie.
Art. 2.97. Uşile de evacuare precum şi celelalte dispozitive destinate evacuării persoanelor trebuie să
fie prevăzute cu indicatoare si inscripţii corespunzătoare, menţinându-se descuiate pe toată durata
programului de activitate.
Cheile uşilor de acces în clădiri şi cele ale încăperilor încuiate se păstrează în locuri sau de persoane
desemnate, astfel încât aceste chei să poată fi identificate şi folosite în caz de necesitate (intervenţie, control,
verificări etc.).
La încetarea programului de activitate toate cheile incăperilor se predau la poartă sau la locul de
acces în clădire, unde se depun în ordine pe panoul prevăzut în acest scop.
Cheile vor fi prevăzute cu marcă de recunoaştere uşoară.
Panourile de geam securizat prevăzute pentru asigurarea evacuării în caz de incendiu (neutilizate în
circulaţia funcţională curentă) vor avea plasate în apropiere dispozitive de spargere a geamului.
Art. 2.98. Sunt interzise în exploatare:
 înlocuiri ale finisajelor incombustibile de pe traseele căilor de evacuare cu unele din materiale
combustibile ce se aprind uşor, propagă rapid flacăra sau emană mult fum ori gaze şi care nu sunt
admise prin reglementările tehnice;
 prevederea pe căile de evacuare a oglinzilor, pragurilor sau a altor elemente (covoare, mochete etc.)
care pot crea dificultăţi în timpul evacuării (împiedicare, alunecare, contactul sau coliziunea cu
diverse obiecte, busculadă, panică etc.);
 amenajarea unor locuri de muncă sau activităţi pe căile de evacuare;
 depozitarea de materiale sau obiecte pe coridoare, podestele sau rampele scărilor;
 aşezarea pe căile orizontale de evacuare (coridoare) a dulapurilor, fişetelor, mobilierului etc., dacă se
reduce lăţimea acestora sub dimensiunile minime de trecere necesare conform reglementărilor
tehnice;
 blocarea sau reducerea în orice fel a gabaritelor căilor de evacuare;
 încuierea sau blocarea uşilor sau a altor dispozitive destinate evacuării persoanelor;
 scoaterea din funcţiune a iluminatului de siguranţă pentru evacuare.
Art. 2.99. Iluminatului de siguranţă pentru evacuare cu care este echipată construcţia, va fi verificat,
întreţinut şi menţinut permanent în bună stare de funcţionare.
Art. 2.90. Pentru asigurarea evacuării rapide şi sigure a persoanelor şi a bunurilor din clădire se
întocmesc planuri şi/sau schiţe de evacuare în caz de incendiu.
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Acestea se aprobă de conducerea unităţii şi se afişează în locuri vizibile în spaţiile pentru care au fost
întocmite.
Art. 2.91. Planurile de evacuare în caz de incendiu trebuie să cuprindă:
 mijloacele prin care se realizează anunţarea (alertarea) persoanelor ce răspund de executarea şi
dirijarea evacuării in caz de incendiu;
 numele şi prenumele, precum şi locul de activitate al persoanelor care răspund de evacuare;
 ordinea în care urmează să se facă evacuarea persoanelor şi a bunurilor, funcţie de valoarea lor şi de
vulnerabilitatea la incendiu;
 traseele pe care se face evacuarea persoanelor, pe cât posibil, urmărindu-se ca aceasta să se facă pe
alte căi decât cele destinate evacuării materialelor şi astfel stabilite încât să nu îngreuneze intervenţia
pompierilor la stingere;
 locurile în care urmează să fie evacuate persoanele şi adăpostite bunurile, precum şi persoanele
însărcinate cu paza acestora;
 măsurile de siguranţă care trebuie luate la efectuarea evacuării persoanelor şi a materialelor care
prezintă pericol deosebit (explozivi, recipiente pentru gaze sau lichide sub presiune), ori a
materialelor cu deosebită valoare sau care se deteriorează uşor sub efectele temperaturii (aparate de
precizie etc.);
 numărul şi locul în care se află mijloacele de iluminat mobile, de transport, precum şi alte materiale
auxiliare necesare pentru efectuarea evacuării.
Art. 2.92. Planurile (schiţele) de evacuare vor fi însuşite de persoanele stabilite, prin grija şefilor
respectivi, iar conducătorii unităţilor şi cadrele tehnice vor controla modul în care planul de evacuare este
însuşit şi cunoscut de către cei responsabili cu evacuarea persoanelor şi a bunurilor.
Periodic se efectuează exerciţii practice, astfel încât în permanenţă să fie asigurat succesul
operaţiilor de evacuare
Căi de acces şi intervenţie
Art. 2.93. Intrările în incintele unităţilor şi circulaţiile carosabile din interiorul acestora prin care se
asigură accesul la clădiri şi instalaţii, la racordurile de alimentare cu apă (reţele, bazine, râuri, lacuri etc.),
traversările de cale ferată etc., vor fi bine întreţinute, indiferent de sezon, practicabile, curate şi libere de
orice obstacole (materiale, utilaje, ambalaje, zăpadă etc.), care ar putea împiedica intervenţia operativă
pentru stingerea incendiilor sau se vor asigura şi marca în mod corespunzător căi de acces şi circulaţii
ocolitoare.
Art. 2.94. Accesul mijloacelor şi 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 toate:
 construcţiile de orice fel (creşe, grădiniţe, şcoli, licee, facultăţi, institute, cămine, sedii administrative
etc.) şi încăperile acestora;
 instalaţiile tehnologice şi anexe;
 depozitele închise şi deschise de materii prime, semifabricate, produse finite şi auxiliare;
 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 pompare a apei, claviaturi şi vane ale reţelelor de apă,
abur, drencer, gaze inerte şi spumă, hidranţi de incendiu, stingătoare, pichete (panouri) de incendiu,
bazine,rezervoare şi castele de apă, rampe ale surselor de apă naturale, posturi telefonice de anunţare
a incendiilor etc.);
 dispozitivele de acţionare a unor mijloace cu rol de protecţie în caz de incendiu (cortine de siguranţă,
trape de evacuare a fumului, sisteme de evacuare a fumului şi gazelor fierbinţi, clapete de pe
tubulatura de ventilare, uşi şi obloane de închidere a golurilor din elementele de compartimentare
împotriva incendiilor);
 tablourile de distribuţie şi întrerupătoarele instalaţiilor electrice de iluminat, de forţă şi de siguranţă,
precum şi la sursele de alimentare de rezervă care sunt destinate alimentării receptoarelor electrice cu
rol în caz de incendiu;
 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 etc.);
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celelalte mijloace utilizate pentru intervenţie în caz de incendiu (vehicule pentru tractare sau
transport, cisterne ori autocisterne pentru apă etc.);
Persoanele juridice sau fizice care deţin sau administrează construcţiile, instalaţiile, sistemele,
dispozitivele sau mijloacele respective vor semnala prin indicatoare, potrivit prevederilor legale în vigoare,
prezenţa unor asemenea mijloace şi vor atenţiona asupra regulilor care trebuie respectate.
Art. 2.95. Peste şanţurile şi săpăturile făcute pe căile de circulaţie (în cazul efectuării unor lucrări), se
vor executa treceri (podeţe provizorii bine consolidate), sau se vor asigura căi de acces şi circulaţie
ocolitoare, semnalizate corespunzător.
Art. 2.96. Liniile de cale ferată de pe teritoriul unităţilor nu trebuie să împiedice accesul liber şi rapid
al maşinilor şi utilajelor pentru stingerea incendiilor, iar eventualele intersecţii se vor menţine libere.
Gararea locomotivelor şi vagoanelor de cale ferată în intersecţiile cu drumurile uzinale sau căile de
acces rutiere este interzisă.
Art. 2.97. Căile de acces şi de evacuare din clădiri, limitele zonelor periculoase (incendiu, explozie,
electrocutare, radiaţii etc.), locurile în care sunt amplasate utilajele şi instalaţiile pentru stingerea incendiilor
şi orice alte instalaţii care, în caz de incendiu presupun manevre obligatorii, vor fi marcate vizibil, cu
indicatoare standardizate.
Art. 2.98. Accesul la hidranţi, mijloace speciale de stingere, stingătoare de incendiu, vane principale
ale conductelor de apă, gaze, combustibil lichid sau lichide inflamabile, tablouri electrice de distribuţie etc.,
trebuie lăsat liber pentru ca în caz de pericol să se poată interveni nestânjenit.
Art. 2.99. Pe coridoarele de evacuare în caz de incendiu, pe căile de acces şi scările de evacuare, este
obligatorie marcarea prin inscripţii şi plăci indicatoare a locurilor unde se găsesc dispozitive de alarmare,
direcţia spre uşile de evacuare etc.
Art. 2.100. Sunt interzise blocarea căilor de acces, evacuare şi intervenţie cu materiale care să reducă
lăţimea sau înălţimea liberă de circulaţie stabilită ori care prezintă pericol de incendiu sau explozie, precum
şi efectuarea unor modificări la acestea prin care să se înrăutăţească situaţia iniţial Art. 2.101. În imediata
vecinătate a elementelor de protecţie a golurilor din pereţii antifoc, nu se admite prezenţa materialelor
combustibile şi a lichidelor combustibile. Fac excepţie cantităţile strict necesare fluxului tehnologic (pe
benzi transportoare sau în utilaje).
Dispozitivele care asigură închiderea automată în caz de incendiu a elementelor de protecţie a
golurilor (uşi, obloane etc.), cele de acţionare a trapelor şi clapetelor, precum şi cele care menţin în poziţie
închisă uşile încăperilor tampon, vor fi în permanenţă în stare de funcţionare.
Art. 2.102. Atunci când necesităţile funcţionale sau tehnice au impus practicarea unor goluri în
pereţii antifoc prin care trec conducte, tubulaturi sau conductoare ale instalaţiilor (sanitare, de încălzire,
ventilare, electrice), se iau măsuri de întreţinere corespunzătoare a etanşărilor în scopul împiedicării
propagării incendiului prin perete (etanşarea golurilor dintre conducte şi zidărie, împiedicarea dislocărilor ce
ar putea fi provocate de dilatarea conductelor etc.).
Art. 2.103. Platformele de acces şi de amplasare a autospecialelor de intervenţie şi salvare de la
înălţimi, prevăzute în imediata vecinătate a construcţiilor, vor fi marcate corespunzător şi menţinute libere.
Art. 2.104. Ascensoarele de intervenţie în caz de incendiu vor fi menţinute permanent în bună stare
de funcţionare pentru a putea fi utilizate operativ în caz de necesitate.
Art. 2.105. Personalul unităţilor va fi instruit asupra modului de îndeplinire a sarcinilor ce îi revin
din planurile de evacuare şi a celor de intervenţie, atât la angajare si la schimbarea locului de muncă, cât şi
periodic.
Salariaţii au obligaţia de a participa la instruiri, exerciţii şi aplicaţii tactice de prevenire şi stingere a
incendiilor organizate potrivit dispoziţiile legale.
Art. 2.106. Planurile de evacuare şi cele de intervenţie vor fi reactualizate şi reafişate, conform
reglementărilor specifice.
Sisteme şi instalaţii de protecţie împotriva incendiilor
Art. 2.107. Toate sistemele, instalaţiile şi dispozitivele de prevenire şi stingere a incendiilor cu care
sunt echipate construcţiile şi incintele obiectivelor, vor avea întocmite scheme şi instrucţiuni de funcţionare
la parametrii proiectaţi, precum şi reguli de verificare şi întreţinere în exploatare a acestora.
Art. 2.108. Sistemele şi instalaţiile, dispozitivele, aparatele şi alte mijloace de prevenire şi stingere a
incendiilor cu care sunt echipate şi dotate construcţiile, vor fi bine întreţinute şi menţinute în stare de
funcţionare la parametrii necesari operării acestora.
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Art. 2.109. Fiecare instalaţie de detecţie, semnalizare şi stingere va avea un registru de exploatareîntreţinere în care se înscriu datat şi sub semnătură: întreţinerile executate, evenimentele şi defecţiunile
produse, precum şi data remedierii acestora, executanţii lucrărilor respective şi măsurile luate pe timpul
scoaterii din funcţiune.
Art. 2.110. Este strict interzisă:
 scoaterea din funcţiune sau dezafectarea instalaţiilor, aparatelor, dispozitivelor şi - în general - a
mijloacelor de prevenire si stingere a incendiilor, în alte situaţii decât cele permise de reglementările
tehnice;
 neasigurarea parametrilor necesari operării acestora în condiţii de eficienţă.
Art. 2.111. Verificările, reviziile şi reparaţiile care impun scoaterea temporară din funcţiune a
mijloacelor tehnice de prevenire si stingere a incendiilor, se planifică şi se realizează în termene cât mai
scurte, asigurându-se în perioada respectivă măsuri compensatorii de prevenire şi stingere a incendiilor.
Art. 2.112. Schemele şi instrucţiunile de funcţionare precum şi regulile de verificare şi întreţinere a
mijloacelor tehnice de prevenire si stingere a incendiilor (sisteme, instalaţii, dispozitive, aparate etc.)
actualizate, vor fi afişate la locurile de operare.
Art. 2.113. Conducătorii de unităţi vor asigura condiţiile care să permită efectuarea operaţiilor şi
lucrărilor de verificare, întreţinere şi reparare, conform instrucţiunilor specifice.
Pentru înlocuirea şi/sau repararea elementelor defecte sau uzate ale mijloacelor tehnice de prevenire
şi stingere a incendiilor se vor utiliza numai echipamente omologate, avizate şI, după caz, agrementate
tehnic şi care îndeplinesc condiţiile de calitate potrivit legii. Se vor asigura piesele şi echipamentele de
rezervă necesare.
Art. 2.114. Spaţiile şi locurile în care sunt amplasate mijloacele tehnice de prevenire şi stingere a
incendiilor (staţii de pompare a apei de incendiu, grupuri electrogene, încăperi pentru centrale de
semnalizare, spaţii ale serviciilor de pompieri, dispecerate etc.), vor avea asigurată funcţionarea iluminatului
de siguranţă pentru intervenţie şi de continuare a lucrului pe timpul teoretic de funcţionare a acestora,
conform reglementarilor tehnice şi a instrucţiunilor specifice.
Alarmarea şi alertarea în caz de incendiu
Art. 2.115. Pentru alarmarea în caz de incendiu se vor asigura mijloace corespunzătoare de
semnalizare (acustice şi optice) care să asigure anunţarea (alarmarea) personalului şi alertarea serviciului de
pompieri civili (atunci când există).
Totodată, se va asigura posibilitatea de alertare în cel mai scurt timp şi a forţelor de intervenţie
prevăzute în planurile de intervenţie (prin telefon, radiotelefon, curier etc.).
Art. 2.116. Personalul va fi instruit pentru a cunoaşte mijloacele de alarmare şi alertare în caz de
incendiu, precum şi codul de semnale stabilit.
Art. 2.117. Unităţile importante şi vulnerabile la incendiu vor avea menţinută legătura directă cu
subunitatea de pompieri militari cea mai apropiată, sistemul de alertare respectiv stabilindu-se de comun
acord (telefon, radiotelefon, alertare automată de la instalaţia de semnalizare a incendiilor etc.).
Art. 2.118. În încăperile serviciilor de pompieri civili, în centralele şi posturile telefonice ale
unităţilor se va afişa, la loc vizibil, numărul de telefon al subunităţii de pompieri militari, precum şi
numerele de telefon ale personalului de conducere din unitatea respectivă.
Art. 2.119. Se va asigura alertarea în prima urgenţă a serviciului de pompieri civili, a conducerii
unităţii şi a subunităţii de pompieri militari care are în raionul de intervenţie obiectivul respectiv.
Art. 2.120. Se interzice ca posturile telefonice de la care se alarmează pompierii în caz de incendiu
să fie închise sau încuiate, astfel încât să nu se poată realiza legătura cu aceştia.
Instalaţii de semnalizare a incendiilor
Art. 2.121. Instalaţiile de semnalizare a incendiilor se vor menţine în permanenţă în stare de
funcţionare. Exploatarea, întreţinerea, revizia şi repararea acestora se asigură de către personal atestat în
condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 60/1997, aprobată şi modificată prin Legea nr.212/1997, respectându-se
prevederile proiectelor de execuţie, instrucţiunilor tehnice ale producătorului şi reglementărilor de prevenire
şi stingere a incendiilor.
Art. 2.122. La fiecare centrală de semnalizare a incendiilor se va afişa schema circuitelor
detectoarelor automate şi a butoanelor manuale, precum şi instrucţiunile de folosire.
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Art. 2.123. Centralele de semnalizare a incendiilor vor fi în permanenţă supravegheate direct (local)
sau indirect (de la distanţă) de către personal competent, capabil să ia măsurile necesare în caz de incendiu.
La centrală se va asigura posibilitatea de alertare a pompierilor.
Art. 2.124. Pentru fiecare tip de instalaţie de semnalizare este obligatorie asigurarea, după caz, a
butoanelor şi a detectoarelor de rezervă, conform normei.
Art. 2.125. Este interzisă blocarea accesului la butoanele de acţionare a semnalizării în caz de
incendiu, precum şi a zonelor de acţiune a detectoarelor.
Art. 2.126. În cazul unor defecţiuni (semnalizări intempestive, accidentale, scurtcircuite, lipsă de
alimentare cu energie etc.) se iau imediat măsuri pentru înlăturarea urgentă a acestora şi a cauzelor care le-au
generat. Pe timpul cât din cauza unor defecţiuni instalaţia este scoasă parţial din funcţiune, se vor lua măsuri
compensatorii de siguranţă (supraveghere, ronduri, posturi fixe etc.).
Art. 2.127. Toate instalaţiile de semnalizare a incendiilor vor fi luate în primire de cadre tehnice de
specialitate (energeticieni, automatişti etc.) care vor executa verificările, întreţinerile, reviziile şi reparaţiile
pe baza unui grafic întocmit şi aprobat, sau se încheie contracte cu societăţi de specialitate atestate.
Responsabilii cu execuţia lucrărilor de verificare, întreţinere şi reparare a acestora trebuie să fie
atestaţi în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 60/1997, aprobată şi modificată prin Legea nr.212/1997.
Art. 2.128.Toate constatările şi măsurile luate se menţionează în registrul instalaţiei de semnalizare a
incendiilor, care se numerotează şi înregistrează, păstrându-se permanent la locul de amplasare al centralei
de semnalizare.
Art. 2.129. Punctele de concentrare a circuitelor (firide, cutii terminale etc.), vor fi marcate
corespunzător, asigurate împotriva accesului persoanelor neautorizate şi uşor accesibile personalului de
întreţinere.
Cablurile, conectoarele, bornele etc. trebuie marcate astfel încât să poată fi uşor identificate.
Instalaţii de stingere a incendiilor
Art. 2.130. Toate instalaţiile fixe, semifixe sau mobile pentru stingerea incendiilor (cu apă, spumă,
pulberi, dioxid de carbon, alte gaze etc.) vor fi întreţinute în bună stare de funcţionare, asigurându-se în mod
permanent debitele şi presiunile necesare pentru stingerea incendiilor, precum şi dotarea corespunzătoare a
acestora cu accesorii de intervenţie în caz de incendiu.
Art. 2.131. Pentru întreţinerea în bune condiţii a instalaţiilor de stingere a incendiilor, se constituie
echipe de revizie care vor executa verificări periodice, pe baza unui plan aprobat, consemnând în registru
toate defecţiunile ivite şi remedierile efectuate. Personalul de întreţinere (verificare, revizie, reparare),
trebuie să fie atestat în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 60/1997, aprobată şi modificată prin Legea
nr.212/1997.
Art. 2.132. Este interzisă utilizarea în alte scopuri a instalaţiilor, utilajelor, mijloacelor şi materialelor
pentru stingerea incendiilor din echiparea si dotarea construcţiilor şi instalaţiilor.
Art. 2.133. Se va asigura în permanenţă accesul la sursele de alimentare cu apă (rezervoare, bazine,
hidranţi interiori şi exteriori, staţii de pompe, rampe de alimentare etc.), precum şi la celelalte instalaţii şi
mijloace pentru stingerea incendiilor. Locul acestora va fi marcat cu indicatoare corespunzătoare.
Art. 2.134. Dacă în apropiere există surse naturale de apă (râuri, lacuri, iazuri etc.), la acestea se vor
amenaja rampe de acces pentru alimentarea maşinilor de intervenţie în caz de incendiu.
Art. 2.135. În timpul iernii, la punctele de alimentare cu apă din râuri, lacuri, iazuri si bazine
descoperite, se vor amenaja copci. Ele vor fi verificate periodic şi menţinute în stare corespunzătoare.
Art. 2.136. Rezerva de apă pentru stingerea incendiilor care se păstrează în rezervoare şi/sau castele
de apă nu va fi utilizată în alte scopuri.
Art. 2.137. 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 se scoate din funcţiune întreaga instalaţie
Art. 2.138. Pe conductele instalaţiilor de stingere a incendiilor nu se vor suspenda sau rezema diverse
obiecte, materiale, elemente sau dispozitive. De asemenea, în apropierea acestor instalaţii nu se vor monta
conductoare de cabluri electrice care pot veni în contact cu conductele instalaţiilor.
Art. 2.139. Pompele şi hidrofoarele de alimentare cu apă pentru stingerea incendiilor, precum şi
agregatele de acţionare a acestora (electromotoare, motoare cu ardere internă etc.) vor fi întreţinute în
perfectă stare de funcţionare, având asigurată atât alimentarea continuă cu energie sau carburanţi, cât şi
încălzirea pe timp de iarna a încăperilor în care sunt amplasate.
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Art. 2.140. Echipamentul hidranţilor interiori trebuie să fie corespunzător debitului şi presiunii din
instalaţia respectivă, conform anexei nr.18.
Art. 2.141. Accesul la hidranţi nu va fi blocat cu materiale, mobilier sau utilaje, iar uşile cutiilor
hidranţilor trebuie să se deschidă uşor. Ele vor fi marcate conform STAS 297.
Art. 2.142. Persoanele care activează în spaţiile prevăzute cu hidranţi interiori trebuie să cunoască
poziţia şi modul de folosire al acestora.
Art. 2.143. Instalaţiile electrice pentru iluminatul de siguranţă pentru marcarea hidranţilor interiori de
incendiu vor fi menţinute în bună stare de funcţionare.
Art. 2.144. Hidranţii exteriori de incendiu vor avea menţinută dotarea cu furtunuri cu lungimea
necesară, care să permită acţionarea în punctele stabilite, cu racorduri şi garnituri de asamblare, ţevi de
refulare, chei pentru hidranţi şi hidranţi portativi corespunzători.
Aceste materiale de intervenţie vor fi protejate de intemperii şi păstrate în cutii montate la cel puţin
0,50 m de sol, pe cărucioare mobile sau în încăperi situate în apropierea hidranţilor.
Art. 2.145. Hidranţii de incendiu trebuie să fie întreţinuţi curaţi, feriţi de lovituri şi vopsiţi
corespunzător.
Art. 2.146. Înainte de începerea perioadei de îngheţ şi periodic se va controla buna funcţionare a
ventilului interior şi a orificiului de golire de la baza hidranţilor exteriori şi se va goli corpul acestora de apă.
Nu este permisă folosirea soluţiei de apă sărată pentru a împiedica îngheţul la hidranţi.
Art. 2.147. 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 în caz de
incendiu. În caz de avarii, când este necesară închiderea acestor vane, nu se vor scoate din circuit un număr
mai mare de 5 hidranţi de incendiu.
Art. 2.148. Instalaţiile automate de stingere tip sprinkler, drencer şi apă pulverizată, precum şi
echipamentele lor aferente trebuie minuţios controlate, săptămânal, de personalul competent desemnat de
conducere, care să cunoască întreg sistemul, defecţiunile curente şi să fie în măsură să stabilească fără
întârziere cauza acestora, luând în consecinţă, măsurile corespunzătoare de remediere. Constatările şi
măsurile luate se consemnează în registrul instalaţiei.
Art. 2.149. Vanele instalaţiilor automate de stingere tip sprinkler vor fi sigilate in poziţia normală de
funcţionare, iar vana principală de alimentare a instalaţiei se va bloca şi sigila în poziţie deschisă (prin curea
cu lacăt).
Art. 2.150. În caz că sigiliul este rupt, vana trebuie să fie controlată şi resigilată în poziţie normală de
funcţionare. Pentru sigilare, se recomandă folosirea sârmei de 1,2 mm.
Art. 2.151. Vanele aparente vor avea marcat clar sensul în care se deschid, iar la vanele subterane
acest sens trebuie marcat în căminul de vizitare sau pe placă indicatoare.
Art. 2.152. Toate vanele trebuie să fie numerotate pentru identificare şi pentru facilitarea inspectării,
având totodată un semn distinctiv care să indice ramura de sprinklere sau alimentarea pe care o controlează.
Art. 2.153. Vanele instalaţiilor trebuie să fie accesibile în orice moment, iar dacă vanele sunt montate
la înălţime trebuie asigurate scări permanente de acces.
Art. 2.154. Căminele vanelor subterane vor fi ferite de inundaţii, iar capacele trebuie să fie degajate
de pământ, zăpadă, gheaţă şi alte materiale.
Art. 2.155. Acolo unde există pericol de blocare a vanelor prin depozitarea de materiale etc., ele vor
fi protejate prin balustrade sau accesul spre ele va fi marcat pe pardoseală, spre a fi lăsat liber.
Art. 2.156. Funcţionarea dispozitivelor şi aparatelor de control şi semnalizare ale instalaţiilor
sprinkler, precum şi vanele principale vor fi verificate cel puţin o dată pe lună.
Personalul de serviciu pe fiecare schimb va verifica starea echipamentelor principale ale instalaţiilor
speciale de stingere şi semnalizare a incendiilor şi va face menţiuni în registrul instalaţiei.
Art. 2.157. Lunar, la instalaţiile de stingere tip sprinkler se verifică:
 temperatura din apropierea capetelor sprinkler, mai ales în jurul unor utilaje tehnologice, vitrări
exterioare, instalaţii de ventilare şi încălzire (aeroterme, canale de aer cald, radiatoare, registre
montate sus etc.);
 posibilităţile de îngheţare a conductelor pe timp de ger;
 acţiunea corozivă a mediului ambiant;
 posibilitatea producerii unor avarii mecanice (în cazul producerii unor avarii se va schimba imediat
capul sprinkler avariat);
 depunerile de praf, scame etc. pe capetele sprinkler, luându-se măsuri de curăţare a acestora;
 funcţionarea sistemului de evacuare a apei (atunci când este prevăzut).
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Art. 2.158. Este interzisă efectuarea oricăror modificări în construcţia instalaţiilor automate de
stingere tip sprinkler, drencer sau apa pulverizată fără documentaţie tehnică aprobată şi fără acordul
proiectantului.
Art. 2.159. Capetele de sprinkler declanşate sau deteriorate vor fi imediat înlocuite cu altele noi de
acelaşi tip (în funcţie de diametru şi temperatură). Pentru aceasta, se asigură şi menţine rezerva de capete
(sprinklere, drencere, pulverizatoare), calculată separat pentru fiecare tip din cele montate.
Art. 2.160. Cel puţin o dată pe săptămână se verifică etanşeitatea vanei de închidere de pe conductele
de alimentare a instalaţiei de drencere cu acţionare manuală (prin deschiderea robinetului de golire).
Art. 2.161. Personalul de serviciu trebuie să verifice la fiecare schimb poziţia normală de funcţionare
a robinetelor de acţionare şi să împiedice blocarea accesului la acestea.
Art. 2.162. În fiecare schimb se verifică, după caz, starea fizică sau de funcţionare a sistemului
(robinete, fuzibile, resorturi, mufe şi cabluri de întindere) şi a supapei de acţionare în grup.
Art. 2.163. Instalaţiile de drencere cu acţionare automată se verifică în fiecare săptămână, prin
deschiderea robinetelor de acţionare manuală. Astfel de verificări se fac numai cu aprobarea conducerii
unităţii şi în conformitate cu instrucţiunile de funcţionare ale instalaţiei.
Art. 2.164. La rezervoarele de înmagazinare a rezervei de apă de incendiu se asigură:
 sigilarea vanelor în poziţie normală de lucru;
 buna funcţionare a vanelor de incendiu;
 manevrarea vanelor numai de către personalul special destinat pentru aceasta şi cu respectarea
instrucţiunilor specifice;
 controlul calităţii apei (în cazul rezervoarelor ce conţin numai apă pentru stingerea incendiilor se vor
lua măsuri de primenire a ei în cazul apariţiei de microfloră, microfaună sau mirosuri neplăcute);
 controlul anual al etanşeităţii şi curăţirea cuvei rezervoarelor;
 protecţia împotriva accesului persoanelor străine de exploatare;
 măsurile de funcţionare corespunzatoare pe timp de iarnă, stabilite în instrucţiunile specifice;
 funcţionarea instalaţiei de semnalizare (optică şi acustică) a nivelului rezervei de incendiu astfel încât
în caz de necesitate să permită luarea măsurilor de utilizare a instalaţiilor hidro în regim de avarii
stabilite prin instrucţiunile de exploatare (restrângerea sau suprimarea unor consumuri, înlăturarea
operativă a avariei, întărirea regimului de control şi supraveghere p.s.i. etc.). Se verifică atât
indicatoarele locale de nivel ale rezervoarelor şi castelelor de apă (care trebuie să fie vizibile de la
nivelul solului), cât şi sistemele prevăzute pentru transmiterea nivelurilor caracteristice de apă de
incendiu în staţiile de pompare şi la serviciul de pompieri civili, sau la punctul central de
supraveghere al unităţii (care are asigurat personal de serviciu permanent);
 accesul autovehicolelor de intervenţie la punctul de
alimentare
cu apă direct din
rezervor.Racordurile fixe ale conductei de aspiraţie vor avea garnituri de absorbţie, racord înfundat
(prevăzut cu lanţ şi asamblat la racordul fix pentru a se evita pătrunderea corpurilor străine în
conducta de aspiraţie şi înfundarea acesteia). Punctele de staţionare şi alimentare a pompelor mobile
de incendiu direct din rezervoare, vor fi marcate cu indicatoare conform STAS şi menţinute libere.
Art. 2.165. La staţiile de pompare a apei de incendiu se respectă şi următoarele măsuri specifice:
 pornirea pompelor de incendiu se realizează conform prevederilor proiectului şi/sau a instrucţiunilor
de funcţionare ale instalaţiei, în unul din următoarele moduri:
- manual, din staţia de pompare şi de la distanţă prin acţionarea butoanelor de pornire
amplasate în acest scop lângă fiecare hidrant interior de incendiu - în cazurile pompelor de incendiu
prevăzute să lucreze independent de presiunea din hidrofor, precum şi prin comandă din staţia de
pompare, serviciul de pompieri civili (când există) şi din diferite puncte ale construcţiilor din incintă,
în cazul pompelor de incendiu ce servesc reţelele hidranţilor de incendiu exteriori, iar acţionarea se
face in timp util, (cel mai târziu în 5 minute de la darea semnalului de alarmă). În acelaşi interval de
timp trebuie să fie manevrate vanele ce permit utilizarea rezervei de apă pentru incendiu şi pornirea
pompelor fixe de rezervă;
- automat, în mod obişnuit la scăderea presiunii din reţea, (presiunea de pornire a pompelor de
incendiu fiind mai mare decât presiunea minimă necesară pentru funcţionarea instalaţiei de stins
incendiu);
 intrarea succesivă în funcţiune a pompelor (temporizat), in cazul staţiilor de pompare cu mai multe
agregate, pentru a se evita suprasarcinile si declanşarea aparaturii de protecţie, conform
instrucţiunilor de funcţionare;
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oprirea pompelor de incendiu se realizează în toate cazurile, numai manual din staţia de pompare
(fiind prevăzută pentru protecţia agregatelor şi oprirea lor automată în cazul lipsei de apă);
 asigurarea în exploatare a funcţionării în regim de “pompă înecată” a agregatelor de alimentare cu
apă pentru stingerea incendiilor sau după caz, urmărindu-se funcţionarea corectă a sistemului de
autoamorsare a pompelor prevăzute cu acest sistem (conform indicaţiilor producătorului);
 asigurarea bunei funcţionări şi întreţineri în exploatare a pompelor pilot pentru debite mici cu care
sunt echipate staţiile de pompare a apei de incendiu, pentru acoperirea eventualelor pierderi în reţea
şi menţinerea presiunii în instalaţie (in cazul pornirilor dese, anormale, se analizează cauzele şi se iau
măsuri pentru reducerea pierderilor din reţea);
 menţinerea în poziţie “normal închisă” şi cu dispozitivele de autoînchidere în stare de funcţionare, a
uşilor (rezistente la foc 90 de minute) de comunicare a staţiei de pompare cu restul clădirii civile;
 utilizarea prin rotaţie a pompelor de rezervă (atunci când acestea există), astfel încât numărul de ore
de funcţionare să se repartizeze uniform;
 efectuarea inspecţiei şi reviziei preventive de către personalul de serviciu al instalaţiilor hidraulice,
asigurându-se:
- verificarea etanşeităţii îmbinărilor (presetupe, flanşe etc.);
-controlul temperaturii lagărelor pompelor şi electromotoarelor;
- detectarea unor eventuale zgomote sau vibraţii anormale;
- ungerea lagărelor şi a pieselor în mişcare;
-verificarea indicaţiilor aparatelor de măsură si control (manometre, ampermetre etc.), pentru a se
convinge că instalaţiile funcţionează corect, la parametrii prevăzuţi;
- efectuarea încercărilor periodice de funcţionare a pompelor de incendiu etc.
Art. 2.166. Electrovanele instalaţiilor de drencere sau ale reţelelor hidranţilor de incendiu apă-aer,
care delimitează reţeaua de apă de cea de aer, se menţin în bună stare de exploatare, asigurându-se:
 temperatura mediului în spaţiul în care este montată, superior temperaturii de 4 oC, pentru a se evita
îngheţul;
 functionarea iluminatului de siguranţă;
 accesul uşor în caz de incendiu;
 buna funcţionare a electrovanei precum şi a robinetului de incendiu pentru acţionare manuală
(montat în paralel cu electrovană);
 eliminarea apei din conductele de aer înainte de venirea sezonului rece, precum şi periodic în timpul
acestui sezon;
 existenţa şi buna funcţionare a manometrului montat în avalul vanei (pentru confirmarea deschiderii
electrovanei) şi/sau a robinetului de incendiu montat în paralel etc.
Art.2.167. Pentru corecta întreţinere şi siguranţă în operare, la staţiile de pompare, camerele
rezervoarelor de acumulare a apei, electrovanele şi robinetele de incendiu, la aparatele de control şi
semnalizare ale instalaţiilor de sprinklere (ACS), se asigură în exploatare şi următoarele măsuri:
 condiţii de identificare uşoară a elementelor componente (agregate, robinete, ventile de reţinere,
ACS, manometre etc.), prin marcare cu simboluri, etichete şi după caz, colorare, corespunzător
notaţiilor din schemele şi instrucţiunile de funcţionare ale instalaţiei respective;
 menţinerea robinetelor (vanelor) sigilate în poziţia normală de lucru “Normal deschis” sau “ Normal
închis “ - stabilită în scheme şi instrucţiuni);
 marcarea (culoare rosie) pe cadranul manometrelor montate pe conducta de refulare a fiecărei pompe
de incendiu si a celor generale (montate pe distribuitoare, hidrofoare, ramificaţii, etc., pentru
controlul parametrilor funcţionali), a presiunii minime necesare funcţionării normale, precum şi - în
cazuri speciale – a presiunii maxime admise;
 indicarea prin scheme şi etichete, a parametrilor funcţionali ai agregatelor de pompare,
electrovanelor, aparatelor de control şi semnalizare etc.;
 recomandarea ca la staţiile de pompare fără personal de supraveghere permanent (24 din 24 ore), să
se asigure transmiterea semnalelor funcţionale (optice şi acustice) şi la serviciul de pompieri civili
sau punctul de comandă şi supraveghere permanentă (atunci când există).
Art. 2.168. În încăperile grupurilor electrogene şi ale pompelor acţionate cu motoare termice, care
constituie surse de rezervă pentru alimentarea cu energie a mijloacelor tehnice de prevenire şi stingere a
incendiilor, se asigură şi următoarele reguli şi măsuri specifice:
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asigurarea alimentării cu aer proaspăt şi a evacuării gazelor de ardere (eşapare), astfel poziţionate şi
realizate încât să nu conducă la recircularea gazelor evacuate;
 menţinerea parametrilor funcţionali pentru acumulatoarele de acţionare, conform instrucţiunilor
producătorilor;
 legarea corectă la priza de pământ a instalaţiei de alimentare cu combustibil lichid;
 menţinerea în bună stare a rezervoarelor de alimentare cu combustibil lichid, a conductelor de
alimentare şi distribuţie, a conductelor de preaplin, a indicatoarelor de nivel (care nu vor fi din
sticlă) şi a conductelor de aerisire direct in exterior (având opritoare de flăcări corespunzătoare);
 asigurarea rezervei de combustibil pentru funcţionarea agregatelor minimum 8 ore;
 menţinerea temperaturii minime în circuitul de răcire al agregatelor (când instrucţiunile acestora o
impun).
Art. 2.169. Instalaţiile electrice care alimenteaza receptoare cu rol de siguranţă la foc, vor fi
exploatate astfel încât să asigure alimentarea corespunzatoare cu energie electrică a tablourilor pompelor de
incendiu, a electrovanelor de incendiu, a instalaţiilor de desfumare, a ascensoarelor de intervenţie şi a altor
dispozitive de prevenire si stingere a incendiilor, în limitele parametrilor proiectaţi şi cu respectarea
prevederilor reglementărilor tehnice de specialitate, a instrucţiunilor producătorilor şi ale normelor specifice
de p.s.i., respectându-se în exploatare:
 funcţionarea tabloului general din care se face racordul, să nu fie periclitată de un incendiu declanşat
în clădirea respectivă;
 verificarea periodică şi asigurarea protecţiei la foc a traseelor pe căile de alimentare cu energie
electrică a tablourilor de distribuţie;
 menţinerea legării coloanelor de alimentare a receptoarelor înaintea întreruptorului general sau a
siguranţelor generale;
 existenţa dispozitivului de blocare sigilat, care să evite erorile umane şi să nu permită întreruperea
alimentării decât în caz de necesitate.
Art. 2.170. Pentru coloanele uscate, montate în interiorul construcţiilor conform prevederilor
reglementărilor tehnice se au în vedere şi următoarele:
 sunt destinate utilizării numai de către forţele specializate de intervenţie;
 se asigură permanent accesul maşinilor de pompieri (astfel încât distanţa de la calea de acces şi
staţionare a acestora faţă de racordul de alimentare să nu depăşească 40 m);
 racordul de alimentare a coloanei uscate (tip B) amplasat pe peretele exterior al clădirii, se menţine
obturat cu racord înfundat, cu ventil de reţinere montat la baza coloanei, robinet de golire şi
garnitura racordului fix de refulare, în bună stare de funcţionare;
 pentru recunoaştere usoară, racordul de alimentare de la baza coloanei va fi marcat (conform STAS
297) cu textul “ COLOANA USCATĂ”;
 ventilul montat pe fiecare nivel construit (înaintea racordului pentru furtun tip C), va fi menţinut cu
roată de manevră şi sigilat în poziţie “NORMAL ÎNCHIS”;
 racordurile fixe tip C montate la fiecare nivel vor avea garnituri de refulare corespunzătoare şi
marcaje conform STAS cu inscripţia “RACORD INCENDIU “.
Art. 2.171. La ascensoarele de intervenţie în caz de incendiu cu care sunt echipate clădirile înalte şi
foarte înalte, se respectă prevederile reglementărilor tehnice şi instrucţiunilor specifice ale producătorilor,
precum şi regulile şi măsurile specifice de prevenire şi stingere a incendiilor în exploatare menite să asigure
următoarele niveluri de performanţă necesare:
 capacitatea de transport a 3-5 servanţi cu echipamentul respectiv (minimum 500 kg);
 condiţii de funcţionare, cel puţin 2 ore de la izbucnirea incendiilor;
 asigurarea accesului pompierilor la toate nivelurile clădirii;
 echiparea cu dispozitive de apel prioritar al acestor ascensoare în caz de incendiu;
 racordarea coloanei de alimentare a tabloului ascensorului de intervenţie la tabloul general, înaintea
întrerupătorului general;
 alimentarea cu energie electrică pe două căi independente care să nu poată fi periclitate simultan în
caz de incendiu şi avariate, pe timpul de funcţionare normat.
Art. 2.172. Cortinele de siguranţă vor fi întreţinute corespunzător pentru a se asigura buna lor
funcţionare şi se vor verifica (prin acţionare) cel puţin înaintea fiecărui spectacol, urmărindu-se în
exploatare:
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asigurarea etanşeităţii împotriva propagării fumului şi a gazelor pe toate laturile (nu sunt admise
goluri în cortine sau în pereţii de separare în care sunt montate);
 interzicerea depozitării unor materiale sau montarea de decoruri sub zona de acţionare a cortinei de
siguranţă (care pot bloca închiderea acesteia), precum şi blocarea cortinei în poziţie deschisă;
 stabilirea personalului care pe timpul spectacolului şi al repetiţiilor asigură în caz de incendiu intrarea
în funcţiune a cortinei;
 menţinerea în stare de funcţionare a dispozitivelor de acţionare a cortinelor (obloanelor) de siguranţă:
- automate, la declanşarea instalaţiei de semnalizare a incendiului sau la declanşarea unui
dispozitiv termosensibil;
- manuale, conform prevederilor instrucţiunilor;
 semnalizarea acţionării cortinelor de siguranţă (optic şi acustic), local şi la serviciul de pompieri
civili;
 menţinerea în stare de funcţionare şi a posibilităţilor de acţionare manuală prevăzute (atât de la
serviciul de pompieri civili, cât şi local, de lângă cortina de siguranţă);
 interzicerea utilizării cortinelor de siguranţă în alte scopuri decât cele pentru care a fost realizată
(agăţare de obiecte, folosire în locul cortinei de joc etc.);
 menţinerea cortinei de siguranţă în poziţie “normal închis”, în afara perioadelor în care există
activitate în scenă.
Art. 2.173. Dispozitivele de evacuare a fumului (desfumare) în caz de incendiu vor fi menţinute şi
corespunzător întreţinute în exploatare astfel încât să asigure nivelurile de performanţă specifice, urmărinduse:
 funcţionarea acţionării automate şi manuale a dispozitivelor de evacuare a fumului;
 menţinerea dispozitivelor de evacuare a fumului (şi dupa caz a gazelor fierbinţi) în permanenţă
deblocate, pentru a se asigura intrarea lor uşoară în funcţiune (automată şi/sau manuală);
 neadmiterea următoarelor:
- depozitarea unor materiale la mai puţin de 2,00 m de sistemele de acţionare a deschiderii
dispozitivelor de desfumare, sau executarea unor paravane sau alte obstacole care să limiteze
tirajul normal;
- agăţarea unor materiale de sistemele de acţionare a deschiderii dispozitivelor de desfumare, sau
deasupra acestora şi care îngreunează acţionarea lor;
- blocarea deschiderii dispozitivelor de desfumare (cu cârlige, lacăte sau alte sisteme de
închidere, sârmă etc);
- decuplarea sistemelor de acţionare automată sau modificarea acestora pentru a fi trecute numai
pe acţionare manuală;
 verificarea, cel puţin o dată pe săptămână şi înaintea fiecărei activităţi la sălile aglomerate şi altele
similare, a funcţionării dispozitivelor de desfumare, luându-se măsuri pentru înlăturarea eventualelor
defecţiuni sau avarii constatate.
Art. 2.174. La uşile rezistente la foc şi uşile etanşe la fum vor fi aplicate în exploatare următoarele
reguli şi măsuri specifice:
 dispozitivele de autoînchidere sau închidere automată vor fi menţinute permanent în stare de
funcţionare;
 se interzice blocarea uşilor în poziţie “ Normal deschisă “ în cazurile când instrucţiunile nu prevăd
aceasta;
 de regulă, se specifică - prin indicatoare sau instrucţiuni - poziţia normală de funcţionare (închisă sau
deschisă), rezistenţa la foc asigurată (în minute), precum şi felul dispozitivelor lor de închidere
(autoînchidere sau închidere automată în caz de incendiu).
Art. 2.175. Pe sau în apropierea tâmplăriei speciale (uşi sau ferestre) care au asigurate măsurile de
protecţie menite să nu producă scântei (prin lovire, frecare etc.) care să poată provoca aprinderea
amestecurilor explozive de praf sau gaze şi aer, se fixează indicatoare cu textul “ UŞĂ ANTIEX “,
“FEREASTRĂ ANTIEX”, “OBLON ANTIEX “etc.
Art. 2.176. Pentru robinetele de incendiu, ale instalaţiilor de gaze sau lichide combustibile se vor
asigura:
 marcarea poziţiei acestora prin indicatoare corespunzătoare (STAS 297), cu textul “ROBINET DE
INCENDIU “ şi după caz “în caz de incendiu se închide (deschide)”;
 manevrabilitatea acestora (care se va verifica periodic conform instrucţiunilor specifice);
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roata de manevră să fie astfel fixată încât să nu poată fi uşor detaşată; în cazurile când este necesar,
se asigură protecţia robinetului în nişe, dulapuri sau carcase astfel încât să nu poată fi acţionat decât
de personalul autorizat în acest scop;
pentru o uşoară identificare, robinetul de incendiu se vopseşte în culoare roşie.
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