
Scenariu de securitate la incendiu 

ISU AUTORIZARI ROMANIA 
Intocmit in conformitate cu Ordinul nr. 129/2016 

1.Caracteristicile construcţiei sau amenajării 

 1.1 Datele de identificare 

A. Se înscriu datele necesare identificării construcţiei/amenajării: denumire, proprietar/
beneficiar, adresă, nr. de telefon, fax, e-mail etc. 

Denumirea obiectivului de investiții:  

HALA DEPOZITARE SI PRODUCTIE 

Amplasament:      Jud. 
Proiectant:  S.C. 
Beneficiar:   S.C. 

B. Se fac referiri privind profilul de activitate şi, după caz, privind programul de lucru al 
obiectivului, în funcţie de situaţia în care se elaborează scenariul de securitate la incendiu. 

Profil de activitate:  
Depozitare și prelucrare (reparare, recondiționare) de materiale și echipamente de sunet, lumini și 
scenă pentru evenimente și  
Producție reprezentata de atelierul de prelucrare tip imprimerie (zona Aa-Bb cu 1a-5a) 

Program de lucru : un schimb  

 1.2. Destinaţia - se menţionează funcţiunile principale, secundare şi conexe ale construcţiei/
amenajării, potrivit situaţiei pentru care se întocmeşte scenariul de securitate la incendiu. 

Cladirea se incadreaza in categoria celor cu functiuni mixte depozitare/producţie şi birouri, 
încadrându-se în categoria clădirilor mixte de producţie/depozitare, deoarece funcţiunile de producţie 
şi depozitare depăşesc peste 60% din aria desfăşurată a construcţiei cf. art. 7.1.3 şi 7.1.4 din 
P118-99.  

Clădirea mixtă este de tip obişnuit, nefiind înaltă, foarte înaltă, neavând săli aglomerate şi 
nefiind monobloc, conform art. 8.1.1 din P118-99. 

• Funcțiuni principale – depozitare și producție 

• Funcțiuni secundare – administrative 

Funcțiuni conexe – depozitare, vestiare, grupuri sanitare, spații tehnice 
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 1.3 Categoria şi clasa de importanţă 

A. Se precizează categoria de importanţă a construcţiei, stabilită conform Regulamentului 
privind stabilirea categoriei de importanţă a construcţiilor, aprobat prin Hotărârea 
Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii, 
cu modificările şi completările ulterioare, şi în conformitate cu metodologia specifică. 

Categoria de importanță “C”  - importanță normală 

B. Se precizează clasa de importanţă a construcţiei potrivit reglementărilor tehnice, 
corelată cu categoria de importanţă. 

Clasa de importanţă III - importanță normală 

 1.4 Particularităţi specifice construcţiei/amenajării 

A. Se prezintă principalele caracteristici ale construcţiei/ amenajării privind: 

a) tipul clădirii: 

• Construcţie existentă, mixtă de producţie şi depozitare, fără săli aglomerate şi care nu este 
înaltă/foarte înaltă. 

b) regimul de înălţime şi volumul construcţiei; 

• Regim de înălţime: Parter + Etaj parțial 
• Volum total        = 17000 mc 

c) aria construită şi desfăşurată, cu principalele destinaţii ale încăperilor şi ale spaţiilor aferente 
construcţiei; 

1. hală 
regim de înălțime P+1Ep 
Suprafata construita = 1830 mp 
Suprafata desfasurata = 2490 mp 

Principalele destinaţii ale încăperilor:  

PARTER

1 atelier prelucrări 316,18

2 atelier prelucrări 135,83

3 atelier 660,33

4 depozit 284,82

5 birou 7,21

6 birou 13,04

7 depozit 10,31

8 depozit 13,70

9 receptie 58,24

10 hol 7,14

11 debara 4,50

Scenariu de securitate la incendiu ISU Autorizări România 

Page  of  2 26

http://lege5.ro/Gratuit/geydinrw/hotararea-nr-766-1997-pentru-aprobarea-unor-regulamente-privind-calitatea-in-constructii?pid=&d=2016-09-06


12 vestibul 2,82

13 grup sanitar 4,54

14 birou 33,25

15 grup sanitar 17,97

16 grup sanitar 15,44

17 birou 53,41

18 paza 5,89

19 scara 8,73

20 scara 4,40

total 1657,75

ETAJ

1 birou 39,98

2 chicineta 11,5

3 vestiar 9,6

4 hol 19,47

5 grup sanitar 18,64

6 spațiu tehnic 5,03

7 hol 17,05

8 vestiar 22,53

9 birou 103,65

10 anexă 8,97

11 anexă 9,45

12 hol 10,90

13 producție 14,11

14 anexă 5,27

15 culoar 20,58

16 producție 57,10

17 producție 31,35

18 producție 77,05

19 hol 17,48

20 producție 6,82
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d) numărul compartimentelor de incendiu şi ariile acestora; 

• 1 compartiment de incendiu Sc=1830 mp 
• Se respectă prevederile tab. 5.2.5 din P118-99  pentru gradul II de rezistență la foc.  

e) precizări referitoare la numărul maxim de utilizatori: persoane, animale etc.; 

Numărul maxim de persoane aflate în clădire este estimat la 60 
• zona Bb-Aa-1a-4c parter – 10 persoane, 20 de persoane pe etaj  
• zona  Bb-Ib-1a-4c - 30 de persoane  

f) prezenţa permanentă a persoanelor, capacitatea de autoevacuare a acestora; 

- utilizatorii sunt adulți care se pot evacua singuri, pentru persoanele cu dizabilități și pentru copii 
evacuarea va fi în sarcina personalului angajat, personal care va fi special instruit și antrenat în acest 
scop. 
- în permanență este o persoană pentru pază 

g) capacităţi de depozitare sau adăpostire; 

- există un spațiu de depozitare cu suprafața de 284,82 mp amplasat la parter (încăperea 4. 
depozitare) 
- în încăperea atelier cu suprafața de 660,33 mp există materiale numai în cantităţile şi sorturile 
necesare unui schimb de lucru; 

h) caracteristicile proceselor tehnologice şi cantităţile de substanţe periculoase, potrivit 
clasificării din Legea nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care 
sunt implicate substanţe periculoase; 

- nu este cazul 

i) numărul căilor de evacuare şi, după caz, al refugiilor. 

Parter – compartiment 1 
- O cale de evacuare în zona atelierului de prelucrări (axe 5a cu Ba) prin ușă exterioară cu 

lățimea de 0,9 m – 1 flux 
- O cale de evacuare în zona recepției (axe 4c cu Cb-Db) prin ușă exterioară dublă cu lățimea 

totală 1,6 x 2,10 m – 3 fluxuri 
- O cale de evacuare în zona 4.Depozit (axe 4c cu Eb) prin ușă exterioară cu lățimea de 0,9 m – 

1 flux 

Etaj – compartiment 1  
- O cale de evacuare pentru etaj zona atelier prelucrări prin scară interioară deschisă din beton 

A1 R60 cu rampe drepte, cu lățimea de 1,3 m – 2 fluxuri 
- O cale de evacuare pentru etaj zona de birouri între axe Bb, Cb, 4c și 6b prin scară interioară 

deschisă din beton A1 R60 cu rampe drepte, cu lățimea de 0,9 m – 1 flux 
- 2 căi de evacuare pentru etaj zona de birouri între axe Cb, Ib, 1B și 1C  

21 producție 16,86

22 producție 14,28

23 scara 4,83

24 scara 1,95

total 544,45
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o prin scară interioară deschisă din beton A1 R 60 cu rampe drepte, cu lățimea de 1,25 m 
– 2 fluxuri și  

o prin scară exterioară deschisă din beton A1 R>15 cu rampe drepte, cu lățimea de 1,00 
m – 1 flux 

B. Precizări privind instalaţiile utilitare aferente clădirii sau amenajării: de încălzire, 
ventilare, climatizare, electrice, gaze, automatizare etc., precum şi a componentelor lor, 
din care să rezulte că acestea nu contribuie la iniţierea, dezvoltarea şi propagarea unui 
incendiu, nu constituie risc de incendiu pentru elementele de construcţie sau obiectele din 
încăperi ori adiacente acestora, iar în cazul unui incendiu se asigură condiţii pentru 
evacuarea persoanelor: 

Instalații electrice interioare   

Descrierea instalatiilor electrice de joasa tensiune 
Generalitati 

Proiectarea din prezenta documentatie se refera la circuitele din aval de tabloul electric 

general al cladirii. 

Din datele puse la dispozitie de beneficiar s-a tras concluzia ca nu apar situatii in care 

echipamentele electrice se amplaseaza pe materiale combustibile. In toate situatiile in cazul 

in care apar astfel de situatii la finisarea cladirii, se va cere acordul proiectantului pentru 

rezolvarea acestor situatii. 

Toate utilajele incluse in proiect au fost specificate de catre beneficiar sau producatorii-

furnizorii acestora.Proiectul cuprinde instalaţiiile electrice de iluminat de securitate, U = 230 V 

c.a./400V c.a şi instalatia de protectie.Instalatiile se vor realiza numai cu firme si electricieni 

autorizati de organismele competente. 

Categorii de receptoare si timpi de functionare 
Clasificarea amplasamentelor din punct de vedere al claselor de comutare: 
- Iluminat de siguranta pentru continuarea lucrului  - clasa de comutare >0,5s ≤15s; 
- Iluminat de securitate pentru evacuarea din cladire   - clasa de comutare  >0,5s ≤15s; 
- Iluminat de securitate impotriva panicii    - nenormat; 
- Centrale de desfumare si ventilare    - clasa de comutare ≤15s; 

Timpi de functionare: 
- Iluminat de siguranta pentru continuarea lucrului   -  pana la terminarea activitatii de risc; 
- Iluminat de securitate pentru evacuarea din cladire   -  cel putin o ora; 
- Iluminat de securitate impotriva panicii    -  cel putin o ora; 

Alimentarea cu energie electrică a imobilului 

Alimentarea cu energie electrica a receptoarelor fara rol de securitate la incendiu se 

face dintr-o singura sursa si pe o singura cale din sistemul energetic national (SEN). 

Alimentarea cu energie electrica a receptoarelor cu rol de securitate la incendiu 

proiectate se va face doua surse si pe o singura cale, prima fiind sistemul energetic national 
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(SEN) si a doua se constituie printr-o sursa centralizata de baterii de acumulatoare (UPS) si 

baterii de acumulatoare locale. 

Alimentarea normala cu energie din sistemul energetic national SEN 
Alimentarea cu energie electrică a imobilului din SEN se face prin racord trifazat existent din 

reteaua de joasa tensiune a operatorului de distributie din zona.  
Racordul cladirii se face la nivelul tabloului electric general (TEG) montata la parterul cladirii in 

conformitate cu solutia descrisa in avizul tehnic de racordare obtinut de catre beneficiar de la 
operatorul de distributie.  

Alimentarea cu energie a tabloului electric iluminat de siguranta (TE-SIG) se va face sin tabloul 
electric general al cladirii. In cutia tabloului electric general, pe coloana de alimentare a tabloului 
electric iluminat de siguranta (TE-SIG),  se va monta un disjunctor automat bipolar cu protectie la 
scurtcircuit si suprasarcinIn = 20 A/2P/curba C. 

Alimentarea cu energie a noilor consumatori se va face din intrerupatoarele automate montate 
in tabloul  electric iluminat de siguranta (TE-SIG). 

Din insumarea consumatorilor noi prevazuti prin proiect  si calcularea distributiei energiei 
electrice catre acestia au rezultat urmatoarele date de proiectare pentru intreaga cladire: 

 - Putere instalata suplimentara:      1,80 KW  
- Putere maxim absorbita suplimentara:     1,80 KW  
Puterea instalata si puterea maxim absorbite suplimentara nu necesita redimensionarea 

circuitelor si a intrerupatoarelor tabloului electric general (TEG) si nici a coloanei de alimentare cu 
energie a acestuia, intrucat se incadreaza in rezerva de putere prevazuta a acestuia. 
  
Alimentarea de rezerva cu energie electrica din surse proprii 

Sursa de rezerva pentru iluminatul de siguranta pentru continuarea lucrului si iluminatul de 
securitate pentru evacuarea din cladire, se constituie prin sursele locale continute in corpurile de 
iluminat de securitate (luminobloc). 

Sursa de rezerva pentru iluminatul de securitate impotriva panicii la nivelul intregii cladiri se 
constituie printr-un UPS centralizat cu trecere automata de pe sursa de baza pe cea de rezerva. 

Tranzitia de la sursa de baza la sursa de rezerva si invers nu va conduce la modificari in starea 
sistemului de alimentare cu energie. 

Sursa de rezervă pentru centrala de detectie si semnalizare incendiu se constituie printr-un 
grup de  baterii de acumulatoare montat in cutia centralei de detectie si semnalizare incendiu .  

Aceasta sursa trebuie să preia în mod automat alimentarea atunci când sursa de bază nu mai 
asigură alimentarea normală de funcţionare a instalaţiei. Tranziţia de la o sursă la alta nu trebuie sa 
conducă la modificări în starea sistemului. 

Contorizarea energiei 
Contorizare energiei active si reactive consumate se face la nivelul blocului de masura, 

protectie si contorizare, in conformitate cu avizul tehnic de racordare emis de catre operatorul de 
distributie din zona cu acordul beneficiarului. 

Iluminat 
 Iluminat de securitate 
Imobilul este prevazut cu urmatoarele de categorii de iluminat de securitate: 

- Iluminat de siguranta pentru continuarea lucrului; 
- Iluminat de securitate pentru evacuarea din cladire; 
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- Iluminat de securitate impotriva panicii. 
Conform art. 7.23.5.1. , litera a,  din I7/2011 s-a prevazut iluminat de siguranta pentru 

continuarea lucrului in incaperea unde se amplaseaza centralele de desfumare si ventilatie (CDV). 
Acesta se va realiza cu corpuri de iluminat echipate cu echipate cu lampa LED si baterii locale 

de acumulatori tip  CISA-02-1x10W cu autonomie de cel putin 1 ora. 
Conform art. 7.23.7.1. , alineatul 2, alineatul 5 si alineatul 6,  din I7/2011 s-a prevazut iluminat 

de securitate pentru evacuare pe toate caile de evacuare a persoanelor la toate nivelurile si in 
grupurile sanitare cu suprafata mai mare de 8 mp. 

Iluminatul de securitate pentru evacuare se va realiza cu corpuri de iluminat echipate cu lampa 
LED si baterii locale de acumulatori tip  CISA-02-1x10W cu autonomie de cel putin 2 ore. 

Corpurile de iluminat se vor amplasa pe casa scarii si holuri, langa scari, la fiecare schimbarile 
de nivel si directie, la fiecare usa de evacuare din cladire si langa fiecare echipament de stingere 
incendiu (stingatoare) .   

Conform art. 7.23.9.1. , alineatul 2,  din I7/2011 s-a prevazut iluminat de securitate impotriva 
panicii. 

Acesta se va realiza cu corpuri de iluminat tip  FIPAD-02-1x36W echipate cu lampa LED. 
Corpurile de iluminat se vor amplasa pe tavanul incaperilor, conform planuri. 
Acestea se vor alimenta cu energie prin intermediul unei surse centralizate (UPS) cu trecere 

automata de pe sursa de baza pe cea de rezerva , sursa ce va avea autonomie de minim 1 ora. 
Punerea in functiune a iluminatului de securitate impotriva panicii se va face automat prin 

intermediul UPS-ului, si manual prin intrerupatoare amplasate in locuri accesibile personalului de 
serviciu (de exemplu personal paza). 

Scoaterea din functiune a iluminatului de securitate impotriva panicii se va face de catre 
personalul insarcinat cu aceasta, prin actionarea manuala a unui intrerupator ce actioneaza un 
separator de sarcina montat in tabloul electric iluminat de siguranta (TE-SIG).  

Corpurile de iluminat pentru iluminatul de siguranta trebuie sa fie realizate din materiale clasa 
B de reactie la foc. 

Circuitele pentru iluminatul de siguranta se realizeaza cu cabluri din cupru tip NHXH FE 180 
E30 protejate cu tuburi de protectie din PVC ce sunt montate ingropat in pereti, sapa si aparent pe 
tavane. 

Protecţia circuitelor se face prin sigurante automate (disjunctoare) cu protectie la suprasarcina, 
scurtcircuit sicurenti diferentiali, montate in cutia tabloului electric iluminat de siguranta (TE-SIG). 

Instalatii electrice de protectie 
S-au realizat urmatoarele masuri de protectie: 
- Protectie impotriva tensiunilor de atingere periculoase (socuri electrice) a utilizatorilor; 
- Protectia impotriva curentilor de suprasarcina si scurtcircuit ; 
- Protectii suplimentare prin prevederea unor dispositive de protective la curent diferential 
residual (DDR). 

Protectie impotriva tensiunilor de atingere periculoase 
Protectia impotriva tensiunilor de atingere periculoase s-a realizat prin legare la nulul de 

protectie  ( schema TN- S), respectiv prin legarea la priza de pamant si prin utilizarea dispozitivelor de 
protectie diferentiala ca masura suplimentara. 

In acest scop s-a realizat o retea de conductori de nul de protectie formata din conducta de 
cupru de la bara de nul de protectie a tabloului electric general (TEG) la bara de nul de protectie a 
tabloului electric iluminat de siguranta (TE-SIG) si de la aceasta la carcasele metalice ale corpurilor de 
iluminat. 
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Bara de nul de protectie a tabloului electric general este lagata la priza de pamant a cladirii. 

Protectie circuitelor la scurtcircuit si suprasarcini 
Protectie circuitelor la scurtcircuit si suprasarcini se face prin echiparea tabloului electric 

iluminat de siguranta (TE-SIG) cu disjunctoare calibrate corespunzator in functie de curentul nominal 
al receptoarelor si sectiunile conductoarelor circuitelor aferente. 

Protectie la curent diferential rezidual (DDR) 
Protectie la curent diferential rezidual se va face prin echiparea tabloului electric iluminat de 

siguranta (TE-SIG) cu disjunctoare cu protectie diferentiala calibrate corespunzator in functie de 
circuitele ce le deservesc.  

2. Riscul la incendiu  

Indentificarea si stabilirea nivelurilor de risc de incendiu se face conform prevederilor  reglementarilor 
tehnice specific, luandu-se in considerare: 

a) densitatea sarcinii termice ; 

 1).Densitatea sarcinii termice pentru 3.Atelier – 660,33 mp 
 S-au luat in calcul: 

- tâmplărie din PVC  770kg x 33,5 Mj/kg = 25795 Mj 

- Televizor / computer / cabluri / echipamente ( mase plastice)  1 kg / buc =  

1280 kg x 33,5 Mj/kg = 42880 Mj 

- alte materiale combustibile ( prosoape, hârtie, ambalaje, cabluri, etc ) 50 kg = 10 x 16,3 + 

40 x 33,5 = 498 Mj 

Sarcina termica va fi  

S = 25795+42880+498 = 69173 Mj 

            
qi=∑in=1Qixmi / S =69173 / 660,66 = 104,7Mj / mp 
conf. P118/99 tab. 2.1.5. din P118-99, Cat. E p.i. : qj= sub 105 MJ/m 2 
            
           2). Densitatea sarcinii termice pentru 4.Depozit = 284,82 mp: 
S-au luat in calcul: 

- tâmplărie din PVC  550 kg x 33,5 Mj/kg = 18425 Mj 

- lemn 2500 Mj 

- carton și hârtie 250 kg = 100 x 16,3 + 50 x 33,5 = 3305 Mj 

- țesături textile = 35 kg x 16,75 Mj/kg = 586,25 Mj 

Sarcina termica va fi  

S = 18425+2500+3305+586,25 = 24816,25 Mj 

            

qi=∑in=1Qixmi / S = 24816,25 / 284,82 = 87,1 Mj / mp 
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conf. P118/99 tab. 2.1.5 din P118-99, Cat. E. p.i. :qj= sub 105 MJ/m 2 

3). Densitatea sarcinii termice pentru 1 + 2 atelier prelucrări=135,83+316,18=452,01 mp: 
S-au luat in calcul: 

- mobilierul 

mese = 40 kg x 33,5 Mj/kg = 1340 Mj 

scaune = 5 kg PVC = 33,50 Mj/kg x 5 x 10 buc = 1675 Mj 

- Televizor / computer / alte echipamente ( mase plastice)  500 kg x 33,5 Mj/kg = 16750 Mj 

- Placaje, blaturi, pardoseli inclusiv structuri, etc din lemn = 1500 Mj 

- alte materiale combustibile ( prosoape, hârtie, ambalaje, cabluri, etc ) 50 kg = 500 x 16,3 + 500 x 

33,5 = 24900 Mj 

- țesături textile = 35 kg x 16,75 Mj/kg = 586,25 Mj 

Sarcina termica va fi  

S = 1340+1675+16750+1500+24900+586,25 = 46751,25 Mj 

            

qi=∑in=1Qixmi / S = 47751,25 / 452.01 = 103.4 Mj / mp 

conf. P118/99 tab. 2.1.5 din P118-99, Cat. E. p.i. :qj= sub 105 MJ/m 2 

• Pentru birouri s-a estimat cf. MP008/2000 sarcina termică 310 MJ/m2 rezultă cf. 2.1.2. din 
P118-99 risc incendiu mic. 

Considerând destinaţia clădirii,se apreciază că pe ansamblu pericolul incendiu - Cat. E.p.i. 

b) clasele de reacţie la foc, stabilite potrivit criteriilor din Regulamentul privind clasificarea 
şi încadrarea produselor pentru construcţii pe baza performanţelor de comportare la foc, 
aprobat prin Ordinul comun al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului şi al 
ministrului administraţiei şi internelor nr. 1.822/394/2004, publicat în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 90 din 27 ianuarie 2005, din reglementările tehnice specifice, 
precum şi din caracteristicile şi proprietăţile fizico-chimice ale materialelor şi substanţelor 
utilizate; 

Compartimentul 1 
1. Elemente portante fără rol de separare a focului : 

  - stâlpi       C0(CA1), A1, A2, R 120min 
  - grinzi      C0(CA1), A1, A2, R 45min 

2. Elemente portante cu rol de separare a focului: 
  -planşee    C0(CA1), A1, A2, REI 45min 

   -pereţi portanți      C0(CA1), A1, A2, REI 120min 
3. Elemente neportante 

  -pereti interiori despărţitori    C1(CA2a), A2s1d1-Bs3d1, EI 30min 
  -pereti exteriori   C1(CA2a), A2s1d1-Bs3d1, EI 15min 

4. Acoperiş tip șarpantă C1(CA2a), A2 s1, d0 – B s3, d1, R 30min 
   Panouri de învelitoare și suportul continuu al învelitorii combustibile C1(CA2a), A2 s1, d0 – B s3, d1 
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5. Clasa de performanţă privind reacţia la foc a pardoselilor - gresie incombustibilă, parchete max. 20 
mm sau folii max. 5 mm pe suport incombustibil A1(FL), B(FL) sau E(FL) 

 Clasele de periculozitate : 
- clasele de periculozitate ale materialelor şi substanţelor existente în spaţiile respective P1- P4; 

o P1- mobilier cu piese metalice; 
o P2 – aparate electrice, cutii de carton; 
o P3 – mobilă şi obiecte din lemn, ţesături, confecţii; 
o P4 – poliuretan, fibre textile, carton, hârtie, materiale plastice; 

c) sursele potenţiale de aprindere şi împrejurările care pot favoriza aprinderea şi, după 
caz, timpul minim de aprindere, precum şi timpul de atingere a fazei de incendiu 
generalizat 

 - cu flacara deschisa; 
 - de natura electrica; 
 - de natura termica; 
            - Imprejurări determinante: 
 - aparate electrice defecte 
 - centrale defecte 
 - nerespectarea reglementarilor privind utilizarea focului deschis 
 - actiune intenţionată 

B. Nivelurile riscului de incendiu se stabilesc pentru fiecare încăpere, spaţiu, zonă, compartiment, 
potrivit reglementărilor tehnice, în funcţie de densitatea sarcinii termice, funcţiunea spaţiilor, 
încăperilor, respectiv de natura activităţilor desfăşurate, de comportarea la foc a elementelor de 
construcţii şi de caracteristicile de ardere a materialelor şi substanţelor utilizate, prelucrate, manipulate 
sau depozitate, şi se precizează în scenariul de securitate la incendiu întocmit pentru clădirea în 
ansamblu, amenajarea ori compartimentul de incendiu. 

Conform manualului de aplicare a normativului P118/99, birourile și sălile de prezentare și 
ședințe sunt considerate cu risc de incendiu mic 
  Conf. P118-99 pct 2.1.3. spațiile tehnice, centrala termică, bucătăriile și anexele au fost 
considerate cu risc mijlociu de incendiu.  
 Conf. P118-99 pct. 2.1.4 şi tab. 2.1.5. spaţiile de producţie şi depozitare cf. calcul densitate 
sarcină termică sunt cat. E p.i. 

• Încăperi RISC MIC - Birouri, recepţie, grupuri sanitare, chicinetă fără preparări calde 
• Încăperi RISC MIJLOCIU - Spaţiu tehnic centrala termică 
• Încăperi Cat. C(BE2) p.i.  parter - 7.Depozit, 8. Depozit, 11. Debara, etaj – 10. Anexă, 11. 

Anexă, 14. Anexă. 
• Încaperi Cat. E(BE1b) p.i. - 1. Atelier prelucrări, 2. Atelier prelucrări, 3. Atelier 4. Depozit 

 volum categoria de pericol de incendiu E(BE1b) = 80,62% (sub 105Mj/mp), volum categoria de 
pericol de incendiu C(BE2) = 1,15% 

Pentru compartimentul de incendiu C1, riscul de incendiu considerat va fi cel mai mare care 
reprezintă minimum 30% din volumul acestora, adică Cat. E(BE1b) p.i.  

Prin grija beneficiarului / proprietarului, se vor îndeplini condițiile prevăzute în prezenta documentație 
în exploatare este necesara menținerea riscului de incendiu și limitarea densității sarcinii termice 
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pentru fiecare încăpere și pentru fiecare  compartiment de incendiu.  

3.Nivelurile criteriilor de performanţă privind securitatea la incendiu 

3.1. Stabilitatea la foc- se estimează potrivit prevederilor normelor de apărare împotriva incendiilor şi 
reglementărilor tehnice, în funcţie de: 

a) rezistenţa la foc a elementelor de construcţie 

(in special a celor portante sau cu rol de compartimentare), stabilită protrivit criteriilor din 
Regulamentul privind clasificarea şi încadrarea produselor de construţii pe baza perfomanţelor de 
comportare la foc, reglementările tehnice si standardele europene de referinţă; 

1. Elemente portante fără rol de separare a focului : 
  - stâlpi       C0(CA1), A1, A2, R 120min 
  - grinzi      C0(CA1), A1, A2, R 45min 

2. Elemente portante cu rol de separare a focului: 
  -planşee    C0(CA1), A1, A2, REI 45min 

   -pereţi portanți      C0(CA1), A1, A2, REI 120min 
3. Elemente neportante 

  -pereti interiori despărţitori    C1(CA2a), A2s1d1-Bs3d1, EI 30min 
  -pereti exteriori   C1(CA2a), A2s1d1-Bs3d1, EI 15min 

4. Acoperiş tip șarpantă C1(CA2a), B s3, d1, R 30min din lemn ignifugat 
   Panouri de învelitoare și suportul continuu al învelitorii combustibile C1(CA2a), B s3, d1 din lemn 
ignifugat. 

b) nivelul de stabilitate la incendiu/gradul de rezistenţă la foc a construcţiei sau a 
compartimentului de incendiu. 

G.R.F  II 
Sunt îndeplinite condiţiile de conformare prevăzute de tab.5.2.5 privind G.R.F, suprafețe, 

număr de niveluri și condițiile de combustibilitate și rezistență la foc. 
Categoria de pericol de incendiu Categoria E (BE1b): substațe sau materiale incombustibile, în 

stare rece (ex:structuri metalice tip schelă) 

3.2. Pentru asigurarea limitării propagării incendiului şi efluenţilor incendiului în interiorul construcţiei/
compartimentului de incendiu se precizează: 

a) elementele de construcţie de separare a compartimentelor de incendiu şi de protecţie a 
golurilor funcţionale din acestea; 

Cele 2 compartimente de incendiu se află la distanțe de sigurață conform tab 2.2.2. 

b) măsurile constructive adaptate la utilizarea construcţiei, respectiv acţiunea termică 
estimată în construcţie, pentru limitarea propagării incendiului în interiorul 
compartimentului de incendiu şi în afara lui: pereţii, planşeele rezistente la foc şi 
elementele de protecţie a golurilor din acestea, precum şi posibilitatea de întrerupere a 
continuităţii golurilor din elementele de construcţii; 

-       pentru zona birouri 
• pereții de separare a căilor de evacuare vor fi: min. EI 45 la coridoare și min. EI 45 la holuri 
• S-a avut in vedere art. 2.3.5. din P118/99, plafoanele false vor fi din placi pline din gips-carton 

A2s1d0 pe elemente de suspendare metalice 
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• Conf. 2.3.20. si 2.6.3. din P118/99, finisajul pardoselilor de pe casele de scară este A1FL 
gresie ceramică. se admit şi folii max. 5mm sau parchete max. 20 mm pe suport şapă ciment A1. 

• Grinzile, podestele şi rampele scărilor interioare deschise sunt C0 (CA1) din beton armat, cu 
rezistenţa la foc de minimum 1 oră R60. 

• La incaperile de depozitare cat. C. p.i. de incendiu pereții sunt C0 (CA1) EI 180 si planseele 
A1/C0 REI 120, ușile acestora sunt EI90 pervazute cu dispozitive de autoinchidere sau inchidere 
automata. 

• Sala de cazane aferenta sistemului de încălzire centrală se separă de restul construcţiei prin 
pereţi şi planşee din material A1/C0  cu rezistenţa la foc conform reglementărilor specifice, dar 
minimum 1 oră şi 30 de minute. În pereţii de separare se admit goluri de comunicare cu restul 
construcţiei, protejate cu uşi A1/C0  , rezistente la foc minimum 15 minute. 

• Camera TEG va fi separată cu pereţi EI180, planşeu A1 REI 90 şi uşă EI90c. Accesul în 
această încăpere se va realiza din spaţiul producţie Cat.E. p.i. 

-  pentru zona producţie/depozitare 
•  Spaţiile de depozitare Cat. E p.i. vor fi separate de spaţiile de producţie cu pereţi cf. gradului 

de rezistenţă foc prevăzuţi cu uşi pline cf. prevederi art. 5.2.7 din P118-99; 
• Pentru spaţiile producţie depozitare Cat. E . p.i. se vor prevedea separări faţă de spaţiile 

adiacente (birouri) minim EI45 cu uşi pline sau cu geam armat şi autoînchidere; 
• Birourile recepţie / expediţie marfă pot fi neseparate faţă de spaţiul de producţie sau 

depozitare; 

c) sistemele de evacuare a fumului şi, după caz, a gazelor fierbinţi; 

- nu există case de scară închise 
- pentru depozitele cu suprafața >36 mp (s-au luat în calcul încăperile 3. atelier S=660,33 mp 

și 4. depozit S=284,82 mp) s-au propus sisteme mecanice de desfumare având aria de minim 1% din 
suprafața pardoselii acestora astfel. Desfumarea se va face prin tiraj natural organizat, prin introduceri 
de aer prin ușile de pe fațade şi evacuări de fum care comunică cu exteriorul direct. 
Evacuarea fumului se va realiza prin goluri în faţade (închise cu dispozitive care se deschid automat 
în caz de incendiu) ori prin dispozitive (trape) cu deschidere automată dispuse în treimea superioară a 
pereţilor exteriori ai încăperilor. Dispozitivele de evacuare a fumului dispuse în pereţii exteriori, asigură 
desfumarea pe 16,3 m adâncime, respectiv 11,45 m adâncime. 
Admisia aer de compensare se va realiza prin acţionarea automată a uşilor de acces. Se va avea în 
vedere asigurarea unei arii de admisie aer de min. 60% din suprafaţa golurilor de desfumare. 
Evacuarea fumului se va face printr-o suprafață utilă de 6,65 mp în încăperea 3. atelier, respectiv 3 
mp în încăperea 4. depozit. 

Scopul pentru care este proiectat Sistemul de evacuare a fumului și gazelor fierbinți – 
SHEVS reprezintă o combinație între:  mijloc de protejare a bunurilor (echipament de protecție și 
dotări pentru reducerea pagubelor cauzate de procesele de descompunere termică, gazele fierbinți 
și radiația termică), mijloc de control a temperaturii gazelor firbinți din fum care afectează structura 
clădirii sau suprafețele vitrate și mijloc de facilitare a operațiunilor de stingere prin crearea unui strat 
liber de fum. 

In conformitate cu Normativ de siguranţă la foc a construcţiilor indicativ P118-99 condiţiile 
specifice de desfumare pentru spatii de depozitare închise, desfumarea se poate realiza si prin tiraj 
natural organizat. 

Desfumarea prin tiraj natural organizat a spatiilor atelier si de depozitare, se realizează prin 
deschiderea automată şi manuală a trapelor de evacuare a fumului şi a gurilor (deschiderilor) de 
introducere a aerului proaspat, respectiv usile sectionale de acces in atelier si depozit. 
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Pentru evacuare fumului (desfumare) şi a gazelor fierbinţi din spatiile de productie si 
depozitare, se prevăd dispozitive de evacuare a fumului, reprezentând minimum 1% din aria 
construita a spatiului de depozitare. 

In conformitate cu standardul SR CEN/TR 12101-5:2007 „Sisteme de control a fumului şi 
gazelor fierbinţi partea 5: ghid de recomandări funcţionale şi metode de calcul pentru sisteme de 
ventilare pentru evacuarea fumului şi gazelor fierbinţi” sistemul de ventilare pentru evacuarea 
fumului şi gazelor fierbinţi (SHEVS) poate numai să protejeze bunurile permiţând ca intervenţia 
activă prin serviciile de pompieri să fie mai rapidă şi mai eficientă, menţinând căile de acces şi 
evacuare libere de fum şi căldură radiantă. 

Pentru evacuarea fumului din spatiile de productie si depozitare s-a ales un un sistem de 
evacuare naturală cu un sistem de alimentare naturală cu aer de admisie. 

Este important ca aerul de admisie aer compensare să fie totdeauna sub stratul de fum când 
el intră în contact cu fumul şi ca aceeaşi deschidere să nu fie utilizată simultan ca ieşire şi ca intrare. 

In acest context evacuarea aerului se face prin fereastrele de desfumare aflate in treimea 
superioara pe fațadele cladirii, iar admisia se face prin ușile sectionale de acces in atelier si depozit 
situate la Parter. 

Sistemul  de  desfumare  va  asigura următoarele funcţiuni şi facilităţi: 

- Comanda automata de deschidere a ferestrelor de desfumare şi a uşilor de admisie aer 
compensare in cazul detectiei de fum 

- Comanda manuala a deschiderii ferestrelor şi a uşilor de admisie aer compensare in cazul in 
care o persoana  sesizează existenta fumului in zona. 

Pentru a calcula dimensiunea trapelor de fum luam in considerare aria spatiului de depozitare atelier 
S=660,33 mp respectiv depozit S=284,82 mp. Inmultita cu 1% rezulta o suprafata utila de desfumare 
necesara de minim 1,1 mp. Avand in vedere cerintele normativului se vor alege fereastre cu suprafata 
de evacuare utila totala insumata de cel putin 6,65 mp în încăperea atelier, respectiv 3 mp în 
încăperea depozit. 
 Se prevede: Desfumarea spatiilor de depozitare închise următoarele: 

Suprafaţa liberă calculată a ferestrei de evacuare a fumului prin faţadă este suprafaţa liberă 
obţinută prin deschiderea ferestrei. Suprafaţa verticală cuprinsă între partea superioară a 
dispozitivului în poziţie deschisă şi tavan, trebuie să fie cel puţin egală cu suprafaţa care prin 
deschiderea dispozitivului se creează între conturul ramei fixe şi conturul ferestrei deschise (în caz 
contrar, partea superioară ar fi prea aproape de tavan pentru a putea conta pe toată suprafaţa 
deschiderii). Triunghiurile laterale vor fi luate în considerare numai în măsura în care nu sunt 
obturate de un obstacol lateral la mai puţin de ½ din înălţimea ferestrei şi numai dacă distanţa între 
două ferestre consecutive este mai mare decât ½ din înălţimea ferestrei.  

In proiectul prezent ferestrele de desfumare se deschid spre interior. 
• Suprafața utila de desfumare Su = 1,36 mp 
• Suprafața geometrica a ferestrei este egala cu 1,6m x 1,6m = 2,56 mp  
• Suprafața de desfumare este alcătuită din suprafața de sus a ferestrei deschise 0,8m x 1,6m = 

1,28 mp, si cele 2 suprafețe laterale egale fiecare cu 0,72 mp. 
• Rezulta ca suprafața liberă este 2,72 mp. 
• Ținând cont de faptul ca unghiul de deschidere este mai mic de 60 grade, suprafața utila de 

desfumare se considera 0,5 din suprafața libera; 2,52 x 0,5 = 1,36 mp. 
Se vor instala 5 buc trape la ferestrele de desfumare pe fatada cladirii la Etajul 1 aferente spatiului 
atelier, cu o distanta intre ele mai mare de 3 metri, care asigura impreuna o suprafata utila de 
desfumare de 6,8 mp, mai mare decat cea necesara de 6,65 mp, deci corespunde cerințelor legale. 
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Similar, pentru fereastrele de desfumare situate la etajul 1 in spatiul depozit: 
Suprafața utila de desfumare Su = 1,486 mp 
Suprafața utila de desfumare Su = 1,536 mp 
Se vor instala 2 buc trape la ferestrele de desfumare pe fatada cladirii la Etajul 1 aferente spatiului 
depozit, cu o distanta intre ele mai mare de 3 metri, care asigura impreuna o suprafata utila de 
desfumare de 3,022 mp, mai mare decat cea necesara de 3 mp, deci corespunde cerințelor legale. 

Amplasarea componentelor 
Sistemul are in compunere cinci motoare SUPERMASTER 800 MM care comanda 

deschiderea ferestrelor de desfumare de la etajul 1 aferente spatiului atelier si 2 motoare 
SUPERMASTER 800 MM care comanda deschiderea ferestrelor de desfumare de la etajul 1 aferente 
spatiului depozit, o Centrala desfumare si ventilare 20 A tip K/18839 poziționata la parter in spatiul 
atelier, o Centrala desfumare si ventilare 8,4 A tip K/18433 poziționata la parter in spatiul depozit,  7 
buc. Detector fum + temperatura,  cu 2 fire; certificat EN54 cu soclu si releu de tip NB-326SH - 2 
amplasate pe tavan la etajul 1 cate un detector in dreptul fiecarei ferestre de desfumare, 2 
declanșatoare manuale pentru deschiderea ferestrelor in caz de urgenta de tip 989, amplasate la 
parter in spatiul atelier (unul la centrala si unul la iesirea sectionala),  2 declanșatoare manuale pentru 
deschiderea ferestrelor in caz de urgenta de tip 989, amplasate la parter in spatiul depozit (unul la 
centrala si unul la iesirea sectionala), 2 butoane de ventilatie de tip 6-24372-00-0-0 amplasate la 
parter in spatiul atelier (unul la centrala si unul la iesirea sectionala) care permit inchiderea/
deschiderea manuala a ferestrelor de desfumare din spatiul atelier, 2 butoane de ventilatie de tip 
6-24372-00-0-0 amplasate la parter in spatiul depozit (unul la centrala si unul la iesirea sectionala) 
care permit inchiderea/deschiderea manuala a ferestrelor de desfumare din spatiul depozit,  2 buc. 
Sirene de avertizare cu flash de tip NB-530-SL, amplasate una in spatiul atelier si una in spatiul 
depozit. 

In conformitate cu Normativul privind securitatea la incendiu a construcţiilor, 

Construcţii, Arhitectură şi Desfumare, Secţiunea II DESFUMAREA NATURALĂ,  Art.703 

Tubulatura, cămăşile şi ghenele trebuie să fie executate din produse A1 sau A2-s2d0 cu 

rezistenţa la foc EI 15.  

d) instalarea de bariere contra fumului; 

- Nu este cazul 

e) sistemele şi instalaţiile de detectare, semnalizare, alarmare şi stingere a incendiului; 

Conform normativ P118/3_2015 şi OMDRP 6025/2018 art. 3.3.1 (1), lit. j) nu este necesară echiparea 
cu instalații de semnalizare a incendiilor, clădirea având cat. E p.i.  

f) măsurile de protecţie la foc pentru instalaţiile de ventilare- climatizare, de exemplu: 
canale de ventilare rezistente la foc, clapete rezistente la foc etc.; 

- Nu este cazul 

g) măsurile constructive pentru faţade şi pentru împiedicarea propagării focului la părţile 
adiacente ale aceleiaşi clădiri. 

- Nu este cazul 

3.3. Pentru asigurarea limitării propagării incendiilor la vecinătăţi se precizează: 
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a) distanţele de siguranţă asigurate conform reglementărilor tehnice sau măsurile 
alternative conforme cu reglementările tehnice, atunci când aceste distanţe nu pot fi 
realizate; 

Se respectă astfel prevederile normativului P118/99 tab. 2.2.2., cea mai apropiată construcție se află 
la 15m 

b) măsurile constructive pentru limitarea propagării incendiului pe faţade şi pe acoperiş, de 
exemplu performanţa la foc exterior a acoperişului/învelitorii de acoperiş; 

• Acoperiş tip șarpantă lemn ignifugat C1(CA2a), B s3, d1, REI 30min 
• Panouri de învelitoare și suportul continuu al învelitorii combustibile lemn ignifugat C1(CA2a), 

A2 s1, d0 – B s3, d1 

c) după caz, măsuri de protecţie activă. 

- Nu este cazul 

3.4. Evacuarea utilizatorilor 

A. Pentru căile de evacuare a persoanelor în caz de incendiu se precizează: 

a) alcătuirea constructivă a căilor de evacuare, separarea de alte funcţiuni prin elemente de 
separare la foc şi fum, protecţia golurilor din pereţii ce le delimitează; 

• pentru zona birouri 
- pereții de separare a căilor de evacuare vor fi: EI 45 min la coridoare și EI 1 ora la holuri 

• Conf. 2.3.20. si 2.6.3. din P118/99, finisajul pardoselilor de pe casele de scară este A1 FL 
gresie ceramică. 

• Grinzile, podestele şi rampele scărilor interioare deschise sunt A1 din beton armat, cu 
rezistenţa la foc de minimum 1 oră. 

• Scara exterioară este din beton armat A1 R min. 15 şi este ecranată faţă de golurile adiacente 
din faţadă cu elemente EI15, sau golurile aflate la mai puţin de 3m sunt prevăzute cu geam 
armat; 

b) măsuri pentru asigurarea controlului fumului, de exemplu prevederea de instalaţii de 
presurizare şi alte sisteme de control al fumului; 

- nu este cazul  

c) tipul scărilor, forma şi modul de dispunere a treptelor: interioare, exterioare deschise, cu 
rampe drepte sau curbe, cu trepte balansate etc.; 

- etaj zona atelier prelucrări - o prin scară interioară deschisă din beton cu rampe drepte şi 
trepte egale, cu lățimea de 1,3 m – 2 fluxuri 

- etaj zona de birouri între axe Bb, Cb, 4c și 6b - o scară interioară deschisă din beton cu rampe 
drepte şi trepte egale, cu lățimea de 0,9 m – 1 flux 

- etaj zona de birouri între axe Cb, Ib, 1B și 1C  
o prin scară interioară deschisă din beton cu rampe drepte şi trepte egale, cu lățimea de 

1,25 m – 2 fluxuri  
o o scară exterioară deschisă din beton cu rampe drepte şi trepte egale, cu lățimea de 

1,00 m – 1 flux 

d) geometria căilor de evacuare: gabarite - lăţimi, înălţimi, pante etc.; 

Parter – compartiment 1 
- O cale de evacuare în zona atelier prelucrări (axe 5a cu Ba) prin ușă exterioară de 0,9x2,10 m 

– 1 flux 
- O cale de evacuare în zona recepției (axe 4c cu Cb-Db) prin ușă exterioară dublă totală 

>1,6x2,10 m – 3 fluxuri 
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- O cale de evacuare în zona 4.Depozit (axe 4c cu Eb) prin ușă exterioară de 0,9x2,10 m – 1 
flux 

Etaj – compartiment 1  
- O cale de evacuare pentru etaj zona atelier prelucrări prin scară interioară deschisă din beton 

cu rampe drepte, cu lățimea de 1,3 m – 2 fluxuri 
- O cale de evacuare pentru etaj zona de birouri între axe Bb, Cb, 4c și 6b prin scară interioară 

deschisă din beton cu rampe drepte, cu lățimea de 0,9 m – 1 flux 
- 2 căi de evacuare pentru etaj zona de birouri între axe Cb, Ib, 1B și 1C  

o prin scară interioară deschisă din beton cu rampe drepte, cu lățimea de 1,35 m – 2 
fluxuri  

o prin scară exterioară deschisă din beton cu rampe drepte, cu lățimea de 0,9 m – 1 flux 

e) timpii/lungimile de evacuare; 

• pentru zona birouri – 113 sec și 45 m in 2 direcții, 58 sec și 23 m intr-o direcție 
• pentru zona producţie depozitare cat. E. p.i. distanţa de evacuare nu se normează; 

f) numărul fluxurilor de evacuare; 

S-au luat în considerare:  
• pentru zona birouri 80 pers. / flux 
• pentru zona producţie depozitare cat. E. p.i. 90 pers./flux. 
Se consideră un necesar max. de 1 flux evacuare considerând nr. persoane în aria expusă. 

g) iluminatul de siguranţă, surse de alimentare cu energie electrică; 

Iluminat de securitate 

Imobilul este prevazut cu urmatoarele de categorii de iluminat de securitate: 
- Iluminat de siguranta pentru continuarea lucrului; 
- Iluminat de securitate pentru evacuarea din cladire; 
- Iluminat de securitate impotriva panicii. 

Conform art. 7.23.5.1. , litera a,  din I7/2011 s-a prevazut iluminat de siguranta pentru 

continuarea lucrului in incaperea unde se amplaseaza centralele de desfumare si ventilatie 

(CDV) respectiv în camera tabloului electric (TEG). 

Acesta se va realiza cu corpuri de iluminat echipate cu echipate cu lampa LED si 

baterii locale de acumulatori tip  CISA-02-1x10W cu autonomie de cel putin 1 ora. 

Conform art. 7.23.7.1. , alineatul 2, alineatul 5 si alineatul 6,  din I7/2011 s-a prevazut 

iluminat de securitate pentru evacuare pe toate caile de evacuare a persoanelor la toate 

nivelurile si in grupurile sanitare cu suprafata mai mare de 8 mp. Iluminatul de securitate 

pentru evacuare se va realiza cu corpuri de iluminat echipate cu lampa LED si baterii locale 

de acumulatori tip  CISA-02-1x10W cu autonomie de cel putin 2 ore. Corpurile de iluminat se 

vor amplasa pe casa scarii si holuri, langa scari, la fiecare schimbarile de nivel si directie, la 

fiecare usa de evacuare din cladire si langa fiecare echipament de stingere incendiu 

(stingatoare) .   

Conform art. 7.23.9.1. , alineatul 2,  din I7/2011 s-a prevazut iluminat de securitate 

impotriva panicii. 
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Acesta se va realiza cu corpuri de iluminat tip  FIPAD-02-1x36W echipate cu lampa 

LED. Corpurile de iluminat se vor amplasa pe tavanul incaperilor, conform planuri. Acestea se 

vor alimenta cu energie prin intermediul unei surse centralizate (UPS) cu trecere automata de 

pe sursa de baza pe cea de rezerva , sursa ce va avea autonomie de minim 1 ora. Punerea 

in functiune a iluminatului de securitate impotriva panicii se va face automat prin intermediul 

UPS-ului, si manual prin intrerupatoare amplasate in locuri accesibile personalului de serviciu 

(de exemplu personal paza). 

Scoaterea din functiune a iluminatului de securitate impotriva panicii se va face de 

catre personalul insarcinat cu aceasta, prin actionarea manuala a unui intrerupator ce 

actioneaza un separator de sarcina montat in tabloul electric iluminat de siguranta (TE-SIG).  

Corpurile de iluminat pentru iluminatul de siguranta trebuie sa fie realizate din 

materiale clasa B de reactie la foc. Circuitele pentru iluminatul de siguranta se realizeaza cu 

cabluri din cupru tip NHXH FE 180 E30 protejate cu tuburi de protectie din PVC ce sunt 

montate ingropat in pereti, sapa si aparent pe tavane. Protecţia circuitelor se face prin 

sigurante automate (disjunctoare) cu protectie la suprasarcina, scurtcircuit sicurenti 

diferentiali, montate in cutia tabloului electric iluminat de siguranta (TE-SIG). 

Alimentarea cu energie electrica a receptoarelor fara rol de securitate la incendiu se 

face dintr-o singura sursa si pe o singura cale din sistemul energetic national (SEN). 

Alimentarea cu energie electrica a receptoarelor cu rol de securitate la incendiu proiectate se 

va face doua surse si pe o singura cale, prima fiind sistemul energetic national (SEN) si a 

doua se constituie printr-o sursa centralizata de baterii de acumulatoare (UPS) si baterii de 

acumulatoare locale. 

Alimentarea normala cu energie din sistemul energetic national SEN 
Alimentarea cu energie electrică a imobilului din SEN se face prin racord trifazat existent din 

reteaua de joasa tensiune a operatorului de distributie din zona.  
Racordul cladirii se face la nivelul tabloului electric general (TEG) montata la parterul cladirii in 

conformitate cu solutia descrisa in avizul tehnic de racordare obtinut de catre beneficiar de la 
operatorul de distributie.  

Alimentarea cu energie a tabloului electric iluminat de siguranta (TE-SIG) se va face sin tabloul 
electric general al cladirii. In cutia tabloului electric general, pe coloana de alimentare a tabloului 
electric iluminat de siguranta (TE-SIG),  se va monta un disjunctor automat bipolar cu protectie la 
scurtcircuit si suprasarcinIn = 20 A/2P/curba C. 

Alimentarea cu energie a noilor consumatori se va face din intrerupatoarele automate montate 
in tabloul  electric iluminat de siguranta (TE-SIG). 

Din insumarea consumatorilor noi prevazuti prin proiect  si calcularea distributiei energiei 
electrice catre acestia au rezultat urmatoarele date de proiectare pentru intreaga cladire: 
 - Putere instalata suplimentara:      1,80 KW  

- Putere maxim absorbita suplimentara:     1,80 KW  

Puterea instalata si puterea maxim absorbite suplimentara nu necesita 

redimensionarea circuitelor si a intrerupatoarelor tabloului electric general (TEG) si nici a 

coloanei de alimentare cu energie a acestuia, intrucat se incadreaza in rezerva de putere 

prevazuta a acestuia. 
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Alimentarea de rezerva cu energie electrica din surse proprii 
Sursa de rezerva pentru iluminatul de siguranta pentru continuarea lucrului si iluminatul de 

securitate pentru evacuarea din cladire, se constituie prin sursele locale continute in corpurile de 
iluminat de securitate (luminobloc). 

Sursa de rezerva pentru iluminatul de securitate impotriva panicii la nivelul intregii cladiri se 
constituie printr-un UPS centralizat cu trecere automata de pe sursa de baza pe cea de rezerva. 

Tranzitia de la sursa de baza la sursa de rezerva si invers nu va conduce la modificari in starea 
sistemului de alimentare cu energie. 

Sursa de rezervă pentru centrala de detectie si semnalizare incendiu se constituie printr-un 
grup de  baterii de acumulatoare montat in cutia centralei de detectie si semnalizare incendiu .  

Aceasta sursa trebuie să preia în mod automat alimentarea atunci când sursa de bază nu mai 
asigură alimentarea normală de funcţionare a instalaţiei. Tranziţia de la o sursă la alta nu trebuie sa 
conducă la modificări în starea sistemului. 

h) prevederea de dispozitive de siguranţă la uşi, cum ar fi dispozitive de autoînchidere sau 
închidere automată în caz de incendiu, bare antipanică etc.; 

 ușa de evacuare din vestibul va avea bare antipanică. 

i) timpul de siguranţă a căilor de evacuare şi, după caz, a refugiilor; 

- pereții de separare a căilor de evacuare vor fi: EI 45 min la coridoare și EI 1 ora la holuri 

j) marcarea căilor de evacuare. 

Conform art. 7.23.7.1. , alineatul 2, alineatul 5 si alineatul 6,  din I7/2011 s-a prevazut 

iluminat de securitate pentru evacuare pe toate caile de evacuare a persoanelor la toate 

nivelurile si in grupurile sanitare cu suprafata mai mare de 8 mp. Iluminatul de securitate 

pentru evacuare se va realiza cu corpuri de iluminat echipate cu lampa LED si baterii locale 

de acumulatori tip  CISA-02-1x10W cu autonomie de cel putin 2 ore. 

Corpurile de iluminat se vor amplasa pe casa scarii si holuri, langa scari, la fiecare 

schimbarile de nivel si directie, la fiecare usa de evacuare din cladire si langa fiecare 

echipament de stingere incendiu (stingatoare) .   

B. Dacă este cazul, se precizează măsurile pentru accesul şi evacuarea copiilor, 
persoanelor cu dizabilităţi, bolnavilor şi ale altor categorii de persoane care nu se pot 
evacua singure în caz de incendiu. 

 - Copiii, persoanele cu dizabilităţi si altor categorii de persoane care nu se pot evacua singure 
nu pot avea acces în zona etajului. Pentru toate aceste persoane, evacuarea va fi în sarcina 
personalului angajat, personal care va fi instruit în acest scop. 

C. Se fac precizări privind asigurarea condiţiilor de salvare a persoanelor, a animalelor şi 
evacuarea bunurilor pe timpul intervenţiei. 

 -alertarea persoanelor din clădirea afectată de incendiu se face prin mijloace de alarmare 
acustică şi conducerea operaţiunilor de evacuare de către personal; 
 -personalul va fi instruit privind modul de evacuare a persoanelor în caz de incendiu, pentru a 
evita producerea panicii; 
 -persoanele se evacuează din clădiri prin uşi, în caz de nevoie, şi se asigură în prima urgenţă 
evacuarea persoanelor periclitate de incendiu, apoi a bunurilor de valoare, precum şi cele care pot fi 
degradate de acţiunea fumului, temperaturii degajate pe timpul incendiului, până la sosirea forţelor de 
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intervenţie specializate;  

3.5 Securitatea forţelor de intervenţie 

A. Se precizează amenajările pentru accesul forţelor de intervenţie în clădire şi incintă, 
pentru autospeciale şi pentru ascensoarele de incendiu. 

 În interiorul construcţiilor, căile de intervenţie ale personalului serviciilor şi unităţilor de pompieri 
vor fi stabilite, amenajate şi marcate corespunzător, astfel încât să fie uşor de recunoscut în caz de 
incendiu. 

B. Se precizează caracteristicile tehnice şi funcţionale ale acceselor carosabile şi ale căilor 
de intervenţie ale autospecialelor, proiectate conform reglementărilor tehnice, 
regulamentului general de urbanism şi reglementărilor specifice de aplicare, referitoare la: 

a) numar de accese;  

- se asigură accesul forțelor de intervenție din Calea Bucureștilor. 

b) dimensiuni/gabarite;  

- lăţimea carosabilului din incintă este de min 4 m 

c) trasee 

    -intervenţia este asigurată de ISU București 

d) realizare si marcare. 

 - Nu este cazul 

C. Pentru ascensoarele de pompieri se precizează: 

 - Nu este cazul 

a) tipul, numărul si caracteristicile acestora 

b) amplasarea şi posibilitaţile de acces, sursa de alimentare cu energie electrica de rezervă; 

c) timpul de siguranţa a ascensoarelor de pompieri. 

4.Echiparea si dotarea cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor 

A. Se precizează nivelul de echipare şi dotare cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor, 
conform prevederilor normelor generale de apărare împotriva incendiilor, a normelor specifice de 
apărare împotriva incendiilor, precum şi a reglementărilor tehnice specifice. 

Conform normativ P118/3_2015 şi OMDRP 6025/2018, art. 3.3.1 (1), lit. j) nu este necesară echiparea 
cu instalații de semnalizare a incendiilor, clădirea având risc mic de incendiu. 

Conform normativ P118/2_2013 şi OMDRP 6026/2018 , art 4.1. nu este necesară echiparea cu 
instalații de stingere cu hidranți interiori, clădirea fiind cat. E. p.i. 

Conform normativ P118/2_2013 şi OMDRP 6026/2018  , art. 6.1, nu este necesară echiparea cu 
instalații de stingere cu hidranți exteriori, clădirea fiind cat. E. p.i. 

Se vor aplica prevederile ordinului MAI 163/2007 
 - conform Normativului P-118/99, art. 5.10.2, clădirile depozitare şi producţie cat.E. p.i. se 
doteaza cu stingătoare, asigurând un stingator cu pulbere de 5 kg sau echivalentul acestuia pentru o 
arie construita de max. 200 mp, dar min. 2 stingatoare pe fiecare nivel al cladirii. 
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 - conform art. 3.12.2, toate mijloacele de intervenţie cu care se echipează şi dotează clădirea  
vor fi uşor accesibile personalului  în caz de incendiu, şi menţinute în stare de funcţionare;  
(Stingătoarele de tip G sunt prevăzute pentru calculatoare sau alte aparate electronice) 

Se vor aplica prevederile ordinului OMAI 211 / 2010 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale de 
apărare împotriva incendiilor la ateliere şi spaţii de întreţinere şi reparaţii. Conducatorul unitatii asigura 
în permanenta functionarea mijloacelor tehnice de aparare împotriva incendiilor si a instalatiilor de 
protectie împotriva incendiilor, din dotare, conform reglementarilor tehnice si la parametrii stabiliti în 
proiecte tehnice. 

Clădirea va fi dotată cu 2 panouri exterioare de incendiu. 
DOTAREA ORIENTATIVA a panourilor de incendiu: Topoare târnacop – 2 buc, Rangi de fier - 2 buc, 
Cangi cu coada - 2 buc, Stingatoare portative - 2 buc  

B. Pentru sistemele, instalaţiile şi dispozitivele de detectare, semnalizare şi alarmare la incendiu se 
specifică: 

a) gradul de acoperire, zonele de detectare şi alarmare la incendiu; 

b) tipul detectoarelor, declanşatoarelor manuale, dispozitivelor de alarmare şi parametrii 
funcţionali specifici instalaţiilor respective; 

 Conform normativ P118/3_2015 şi OMDRP 6025/2018, art. 3.3.1 (1), lit. j) nu este necesară 
echiparea cu instalații de semnalizare a incendiilor, clădirea având cat. E.p.i. 

C. Pentru sistemele, instalaţiile şi dispozitivele de limitare şi stingere a incendiilor se specifică: 

a) tipul şi parametrii funcţionali: stingere cu apă, gaze/aerosoli, spumă, pulberi; acţionare manuală sau 
manuală şi automată; debite, intensităţi de stingere şi stropire, cantităţi calculate de substanţă de 
stingere, concentraţii de stingere proiectate pe durată de timp normată, presiuni, rezerve de substanţă 
de stingere, surse de alimentare etc.; 

b) timpul normat de funcţionare; 

c) zonele, încăperile, spaţiile, instalaţiile echipate cu astfel de mijloace de apărare împotriva 
incendiilor. 

Conform normativ P118/2_2013 şi OMDRP 6026/2018 , art 4.1. nu este necesară echiparea cu 
instalații de stingere cu hidranți interiori, clădirea fiind cat. E. p.i. 

Conform normativ P118/2_2013 şi OMDRP 6026/2018  , art. 6.1, nu este necesară echiparea cu 
instalații de stingere cu hidranți exteriori, clădirea fiind cat. E. p.i. 

D. Pentru stingătoare, alte aparate de stins incendii, utilaje, unelte şi mijloace de intervenţie se 
specifică: 

a) tipul şi caracteristicile de stingere asigurate; 

b) numărul şi modul de amplasare în funcţie de parametrii specifici: cantitatea de materiale 
combustibile/volumul de lichide combustibile, suprafaţa, destinaţia, clasa de incendiu etc. 

- conform Normativului P-118/99, art. 5.10.2, clădirile depozitare şi producţie cat.E. p.i. se doteaza cu 
stingătoare, asigurând un stingator cu pulbere de 5 kg sau echivalentul acestuia pentru o arie 
construita de max. 200 mp, dar min. 2 stingatoare pe fiecare nivel al cladirii. 
- conform art. 3.12.2, toate mijloacele de intervenţie cu care se echipează şi dotează clădirile civile 
(publice) vor fi uşor accesibile personalului, în caz de incendiu, şi menţinute în stare de funcţionare;  
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(Stingătoarele de tip G sunt prevăzute pentru calculatoare sau alte aparate electronice) 
Se vor aplica prevederile ordinului OMAI 211 / 2010 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale de 
apărare împotriva incendiilor la ateliere şi spaţii de întreţinere şi reparaţii.. Conducatorul unitatii 
asigura în permanenta functionarea mijloacelor tehnice de aparare împotriva incendiilor si a 
instalatiilor de protectie împotriva incendiilor, din dotare, conform reglementarilor tehnice si la 
parametrii stabiliti în proiecte tehnice. 
Clădirea va fi dotată cu 2 panouri exterioare de incendiu. 
DOTAREA ORIENTATIVA a panourilor de incendiu: Topoare târnacop – 2 buc, Rangi de fier - 2 buc, 
Cangi cu coada - 2 buc, Stingatoare portative - 2 buc 

5. Condiţii specifice pentru asigurarea intervenţiei în caz de incendiu - în funcţie 
de categoria de importanţă a construcţiei, tipul acesteia, riscurile de incendiu, 

amplasarea construcţiei sau a amenajării, se specifică: 

a) sursele de alimentare cu apă, substanţele de stingere şi rezervele asigurate; 

 -sursele de alimentare cu apa: 
  - naturale : nu există 
  - artificiale : retea publica  

b) poziţionarea racordurilor de alimentare cu energie electrică, gaze şi, după caz, alte utilităţi; 

 - alimentarea cu energie electrică se face din reţeaua de alimentare a furnizorului 
 - alimentarea cu gaze se face de la furnizor  

c) date privind serviciul privat pentru situaţii de urgenţă, conform criteriilor de performanţă; 

 - conform Anexei din Ordinul nr. 96/2016 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind 
constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare şi a serviciilor private pentru situaţii de urgenţă, 
operatorul economic al locației analizate nu are obligaţia constituirii de servicii proprii pentru situații de 
urgență. 

d) zonele, încăperile, spaţiile în care se găsesc substanţele şi materialele periculoase şi pentru care 
sunt necesare produse de stingere şi echipamente speciale cu menţionarea cantităţilor şi a stării în 
care se află, precum şi tipul echipamentului individual de protecţie a personalului. 

 - nu există zone sau încăperi în care se găsesc materiale sau substanţe periculoase pentru 
care să fie necesare măsuri speciale pentru intervenţie; 

6.Măsuri tehnico-organizatorice 

A. Se stabilesc condiţiile şi măsurile necesar a fi luate, potrivit reglementărilor tehnice, în funcţie de 
situaţia existentă. 

 -verificarea, înainte de darea în exploatare, a instalaţiilor electrice, de încălzire numai cu unităţi 
autorizate şi remedierea pe loc a neregulilor;  
 - verificarea periodică (numai cu unităţi autorizate): 
    -  izolaţiei reţelei electrice de iluminat şi forţă; 
  - a mijloacelor de primă intervenţie din dotare; 
 -orice defecţiune constatată la instalaţii, în special la cele electrice şi de gaze naturale, vor fi 
anunţate imediat serviciilor de specialitate ale furnizorilor şi se vor lua măsuri de interzicerea accesului  
în zonele cu defecţiuni. Se interzice folosirea cu  improvizaţii a acestor instalaţii până la remedierea 
defecţiunilor. 
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Conform ordinului OMAI 211 / 2010 şi a documentelor conexe: 
- Conducatorul unitatii asigura în permanenta functionarea mijloacelor tehnice de aparare 

împotriva incendiilor si a instalatiilor de protectie împotriva incendiilor, din dotare, conform 
reglementarilor tehnice si la parametrii stabiliti în proiecte tehnice. 

oReglementarea fumatului se stabileste prin decizie sau alt act de autoritate, de catre 
conducatorul unitatii, în functie de riscul de incendiu, echiparea cu sisteme de protectie si alte 
reglementari în vigoare. 

- În cazul constructiilor care fac obiectul prezentelor dispozitii generale se interzice blocarea 
cailor de acces si interventie cu diferite materiale, marfuri, precum si prin parcarea mijloacelor de 
transport si se asigura curatarea si întretinerea acestora pe timp nefavorabil, pentru a fi practicabile 
în orice situatie. 

- Nu se admite amplasarea, pe caile de evacuare, a unor obiecte care pot îngreuna evacuarea 
în caz de incendiu. 

- În scopul asigurarii conditiilor pentru evacuarea persoanelor se iau urmatoarele masuri: 
a) usile, casele scarilor, iesirile, precum si traseele catre acestea trebuie marcate cu indicatoare 

de securitate prevazute în reglementarile în vigoare, astfel încât sa fie vizibile ziua si noaptea; 
b) usile de pe caile de evacuare se prevad cu deschiderea în sensul deplasarii persoanelor spre 

exterior si se mentin în permanenta descuiate; 
c) usile pietonale utilizate pentru evacuare  sunt mentinute în permanenta practicabile; 
d) pe caile de evacuare se interzice amplasarea oglinzilor sau vitrinelor  
- Numarul maxim admis de persoane în aceasta categorie de unitati nu trebuie sa depaseasca 

valoarea impusa prin proiectul de constructie si prin reglementarile tehnice specifice. 
- Se interzice utilizarea lumânarilor sau a focului deschis. 
- La exploatarea spatiilor de depozitare si a magaziilor se respecta regulile si masurile specifice 

de prevenire a incendiilor, prevazute în normele aprobate prin Ordinul ministrului administratiei si 
internelor nr. 163/2007 si în reglementarile specifice. 

- Este interzis fumatul în depozite, oficii, magazii de materiale. Aceasta interdictie trebuie afisata 
în mod vizibil si lizibil. 

- Cantitatea de produse si materiale admisa în spatiile de depozitare nu trebuie sa depaseasca 
valorile prevazute pentru sarcina termica maxima admisa prin proiect. Amplasarea rafturilor, 
standurilor, lazilor frigorifice, mobilierului specific se realizeaza fara a reduce gabaritele cailor de 
acces si de evacuare în caz de incendiu. 

- Depozitarea produselor si materialelor nu trebuie sa blocheze sau sa îngreuneze accesul la 
mijloacele de prima interventie. Se interzice blocarea cu produse si materiale a usilor de pe traseele 
de evacuare. 

- Rafturile pe care se depoziteaza produsele si materialele se executa, pe cât posibil, din 
materiale având clasa de reactie la foc minim A2-s1, d0, ignifugate ori protejate prin metode similare, 
si se asigura împotriva rasturnarii sau caderii bunurilor depozitate.  

- Alertarea serviciilor de interventie în cazul producerii unui incendiu se realizeaza printr-o linie 
telefonica directa sau orice alte mijloace, dupa caz. Modalitatea de alertare a serviciilor pentru 
situatii de urgenta se afiseaza în imediata apropiere a oricarui loc.  

B. Se apreciază modul de încadrare a construcţiei sau amenajării în nivelurile de performanţă 
prevăzute de reglementările tehnice şi, după caz, se stabilesc măsuri pentru îmbunătăţirea 
parametrilor şi a nivelurilor de performanţă pentru securitatea la incendiu, după caz. 

Având în vedere gradul de rezistenţă la foc, densitatea sarcinii termice, clasele de reacţie la foc ale 
principalelor elemente de construcţie, precum şi clasele de periculozitate ale materialelor şi 
substanţelor ce se utilizează şi depozitează, acestă construcţie corespunde criteriilor de performanţă 
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la foc şi asigură evacuarea în condiţii de siguranţă a utilizatorilor. 

C. Se precizează condiţiile sau recomandările care trebuie avute în vedere la întocmirea 
documentelor de organizare a apărării împotriva incendiilor, aferente construcţiei ori amenajării 
respective. 

-organizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor, conf art. 21-30 din Normele generale de 
apărare împotriva incendiilor, aprobate cu Ordinul nr 163/2007; 
-emiterea actelor de autoritate privind apărarea împotriva incendiilor; întocmirea documentelor şi 
evidenţelor specifice privind apărarea împotriva incendiilor, conf art.17-20 din Normele generale de 
apărare împotriva incendiilor , aprobate cu Ord. 163/2007; 
-întocmirea şi afişarea schemei cu organizarea aparării împotriva incendiilor pe locurile de muncă, 
precum şi a planurilor de evacuare; 
Se interzice: 
 - depozitarea pe culoare, holuri, în casele de scări şi alte trasee de evacuare ale clădirii, de 
materiale care să împiedice evacuarea sau să mărească pericolul de incendiu 
 - utilizarea pentru încălzire a radiatoarelor electrice, reşourilor de orice tip 
 - depozitarea de combustibili şi lichide imflamabile în clădire.                   
 - amenajarea de boxe din lemn în casa scărilor. 
Construcţia corespunde criteriilor de performanţă la foc şi asigură evacuarea în condiţii de siguranţă a 
utilizatorilor 

 Intocmit, 

S.C. …………………… 
prin  Arh………………. 

S.c………………… 

prin Ing………………….. 

adeverinta A.N.R.E. grad IIA, IIB; 

NR :………………… 

1.Caracteristicile construcţiei sau amenajării 1 ..........................................................................................

1.1 Datele de identificare 1 .....................................................................................................................

A. Se înscriu datele necesare identificării construcţiei/amenajării: denumire, proprietar/beneficiar, 

adresă, nr. de telefon, fax, e-mail etc. 1 ..............................................................................................
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B. Se fac referiri privind profilul de activitate şi, după caz, privind programul de lucru al 

obiectivului, în funcţie de situaţia în care se elaborează scenariul de securitate la incendiu. 1 .........

1.2. Destinaţia - se menţionează funcţiunile principale, secundare şi conexe ale construcţiei/

amenajării, potrivit situaţiei pentru care se întocmeşte scenariul de securitate la incendiu. 1 ...............

1.3 Categoria şi clasa de importanţă 2 ...................................................................................................

A. Se precizează categoria de importanţă a construcţiei, stabilită conform Regulamentului privind 

stabilirea categoriei de importanţă a construcţiilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 766/1997 

pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările 

ulterioare, şi în conformitate cu metodologia specifică. 2 ...................................................................

B. Se precizează clasa de importanţă a construcţiei potrivit reglementărilor tehnice, corelată cu 

categoria de importanţă. 2 ..................................................................................................................

1.4 Particularităţi specifice construcţiei/amenajării 2 ..............................................................................

A. Se prezintă principalele caracteristici ale construcţiei/ amenajării privind: 2 ..................................

a) tipul clădirii: 2 ...............................................................................................................................

b) regimul de înălţime şi volumul construcţiei; 2 ..............................................................................

c) aria construită şi desfăşurată, cu principalele destinaţii ale încăperilor şi ale spaţiilor aferente 

construcţiei; 2 ..................................................................................................................................

d) numărul compartimentelor de incendiu şi ariile acestora; 4 ........................................................

e) precizări referitoare la numărul maxim de utilizatori: persoane, animale etc.; 4 .........................

f) prezenţa permanentă a persoanelor, capacitatea de autoevacuare a acestora; 4 ......................

g) capacităţi de depozitare sau adăpostire; 4 ..................................................................................

h) caracteristicile proceselor tehnologice şi cantităţile de substanţe periculoase, potrivit 

clasificării din Legea nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care 

sunt implicate substanţe periculoase; 4 ..........................................................................................

i) numărul căilor de evacuare şi, după caz, al refugiilor. 4 ..............................................................

B. Precizări privind instalaţiile utilitare aferente clădirii sau amenajării: de încălzire, ventilare, 

climatizare, electrice, gaze, automatizare etc., precum şi a componentelor lor, din care să rezulte 

că acestea nu contribuie la iniţierea, dezvoltarea şi propagarea unui incendiu, nu constituie risc 

de incendiu pentru elementele de construcţie sau obiectele din încăperi ori adiacente acestora, iar 

în cazul unui incendiu se asigură condiţii pentru evacuarea persoanelor: 5 .......................................

2. Riscul la incendiu 8 ................................................................................................................................

Indentificarea si stabilirea nivelurilor de risc de incendiu se face conform prevederilor  

reglementarilor tehnice specific, luandu-se in considerare: 8 .................................................................

a) densitatea sarcinii termice ; 8 .........................................................................................................

b) clasele de reacţie la foc, stabilite potrivit criteriilor din Regulamentul privind clasificarea şi 
încadrarea produselor pentru construcţii pe baza performanţelor de comportare la foc, aprobat 

prin Ordinul comun al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului şi al ministrului 

administraţiei şi internelor nr. 1.822/394/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, 

nr. 90 din 27 ianuarie 2005, din reglementările tehnice specifice, precum şi din caracteristicile şi 
proprietăţile fizico-chimice ale materialelor şi substanţelor utilizate; 9 ................................................

c) sursele potenţiale de aprindere şi împrejurările care pot favoriza aprinderea şi, după caz, timpul 

minim de aprindere, precum şi timpul de atingere a fazei de incendiu generalizat 10 .......................

B. Nivelurile riscului de incendiu se stabilesc pentru fiecare încăpere, spaţiu, zonă, compartiment, 

potrivit reglementărilor tehnice, în funcţie de densitatea sarcinii termice, funcţiunea spaţiilor, 

încăperilor, respectiv de natura activităţilor desfăşurate, de comportarea la foc a elementelor de 

construcţii şi de caracteristicile de ardere a materialelor şi substanţelor utilizate, prelucrate, 

manipulate sau depozitate, şi se precizează în scenariul de securitate la incendiu întocmit pentru 

clădirea în ansamblu, amenajarea ori compartimentul de incendiu. 10 .................................................

3.Nivelurile criteriilor de performanţă privind securitatea la incendiu 11 ....................................................

3.1. Stabilitatea la foc- se estimează potrivit prevederilor normelor de apărare împotriva incendiilor 

şi reglementărilor tehnice, în funcţie de: 11 ............................................................................................

a) rezistenţa la foc a elementelor de construcţie 11 ............................................................................
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b) nivelul de stabilitate la incendiu/gradul de rezistenţă la foc a construcţiei sau a 

compartimentului de incendiu. 11 ........................................................................................................

3.2. Pentru asigurarea limitării propagării incendiului şi efluenţilor incendiului în interiorul 

construcţiei/compartimentului de incendiu se precizează: 11 .................................................................

a) elementele de construcţie de separare a compartimentelor de incendiu şi de protecţie a 

golurilor funcţionale din acestea; 11 ....................................................................................................

b) măsurile constructive adaptate la utilizarea construcţiei, respectiv acţiunea termică estimată în 

construcţie, pentru limitarea propagării incendiului în interiorul compartimentului de incendiu şi în 

afara lui: pereţii, planşeele rezistente la foc şi elementele de protecţie a golurilor din acestea, 

precum şi posibilitatea de întrerupere a continuităţii golurilor din elementele de construcţii; 11 .........

c) sistemele de evacuare a fumului şi, după caz, a gazelor fierbinţi; 12 .............................................

Amplasarea componentelor 14 ...........................................................................................................

d) instalarea de bariere contra fumului; 14 .........................................................................................

e) sistemele şi instalaţiile de detectare, semnalizare, alarmare şi stingere a incendiului; 14 .............

f) măsurile de protecţie la foc pentru instalaţiile de ventilare- climatizare, de exemplu: canale de 

ventilare rezistente la foc, clapete rezistente la foc etc.; 14 ................................................................

g) măsurile constructive pentru faţade şi pentru împiedicarea propagării focului la părţile 

adiacente ale aceleiaşi clădiri. 14 .......................................................................................................

3.3. Pentru asigurarea limitării propagării incendiilor la vecinătăţi se precizează: 14 ............................

a) distanţele de siguranţă asigurate conform reglementărilor tehnice sau măsurile alternative 

conforme cu reglementările tehnice, atunci când aceste distanţe nu pot fi realizate; 15 ....................

b) măsurile constructive pentru limitarea propagării incendiului pe faţade şi pe acoperiş, de 

exemplu performanţa la foc exterior a acoperişului/învelitorii de acoperiş; 15 ...................................

c) după caz, măsuri de protecţie activă. 15 .........................................................................................

3.4. Evacuarea utilizatorilor 15 ...............................................................................................................

A. Pentru căile de evacuare a persoanelor în caz de incendiu se precizează: 15 ..............................

a) alcătuirea constructivă a căilor de evacuare, separarea de alte funcţiuni prin elemente de 

separare la foc şi fum, protecţia golurilor din pereţii ce le delimitează; 15 ......................................

b) măsuri pentru asigurarea controlului fumului, de exemplu prevederea de instalaţii de 

presurizare şi alte sisteme de control al fumului; 15 ........................................................................

c) tipul scărilor, forma şi modul de dispunere a treptelor: interioare, exterioare deschise, cu 

rampe drepte sau curbe, cu trepte balansate etc.; 15 .....................................................................

d) geometria căilor de evacuare: gabarite - lăţimi, înălţimi, pante etc.; 15 ......................................

e) timpii/lungimile de evacuare; 16 ..................................................................................................

f) numărul fluxurilor de evacuare; 16 ...............................................................................................

g) iluminatul de siguranţă, surse de alimentare cu energie electrică; 16 ........................................

h) prevederea de dispozitive de siguranţă la uşi, cum ar fi dispozitive de autoînchidere sau 

închidere automată în caz de incendiu, bare antipanică etc.; 18 ....................................................

i) timpul de siguranţă a căilor de evacuare şi, după caz, a refugiilor; 18 ................................

j) marcarea căilor de evacuare. 18 ..................................................................................................

B. Dacă este cazul, se precizează măsurile pentru accesul şi evacuarea copiilor, persoanelor cu 

dizabilităţi, bolnavilor şi ale altor categorii de persoane care nu se pot evacua singure în caz de 

incendiu. 18 .........................................................................................................................................

C. Se fac precizări privind asigurarea condiţiilor de salvare a persoanelor, a animalelor şi 
evacuarea bunurilor pe timpul intervenţiei. 18 ....................................................................................

3.5 Securitatea forţelor de intervenţie 19 ................................................................................................

A. Se precizează amenajările pentru accesul forţelor de intervenţie în clădire şi incintă, pentru 

autospeciale şi pentru ascensoarele de incendiu. 19 .........................................................................

B. Se precizează caracteristicile tehnice şi funcţionale ale acceselor carosabile şi ale căilor de 

intervenţie ale autospecialelor, proiectate conform reglementărilor tehnice, regulamentului general 

de urbanism şi reglementărilor specifice de aplicare, referitoare la: 19 ..............................................

a) numar de accese; 19 ...................................................................................................................

Scenariu de securitate la incendiu ISU Autorizări România 

Page  of  25 26



b) dimensiuni/gabarite; 19 ...............................................................................................................

c) trasee 19 ......................................................................................................................................

d) realizare si marcare. 19 ...............................................................................................................

C. Pentru ascensoarele de pompieri se precizează: 19 .....................................................................

a) tipul, numărul si caracteristicile acestora 19 ................................................................................

b) amplasarea şi posibilitaţile de acces, sursa de alimentare cu energie electrica de rezervă; 19 .

c) timpul de siguranţa a ascensoarelor de pompieri. 19 ..................................................................

4.Echiparea si dotarea cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor 19 .......................................

A. Se precizează nivelul de echipare şi dotare cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor, 

conform prevederilor normelor generale de apărare împotriva incendiilor, a normelor specifice de 

apărare împotriva incendiilor, precum şi a reglementărilor tehnice specifice. 19 ...................................

B. Pentru sistemele, instalaţiile şi dispozitivele de detectare, semnalizare şi alarmare la incendiu se 

specifică: 20 ............................................................................................................................................

a) gradul de acoperire, zonele de detectare şi alarmare la incendiu; 20 ............................................

b) tipul detectoarelor, declanşatoarelor manuale, dispozitivelor de alarmare şi parametrii 

funcţionali specifici instalaţiilor respective; 20 .....................................................................................

C. Pentru sistemele, instalaţiile şi dispozitivele de limitare şi stingere a incendiilor se specifică: 20 .....

a) tipul şi parametrii funcţionali: stingere cu apă, gaze/aerosoli, spumă, pulberi; acţionare manuală 

sau manuală şi automată; debite, intensităţi de stingere şi stropire, cantităţi calculate de substanţă 

de stingere, concentraţii de stingere proiectate pe durată de timp normată, presiuni, rezerve de 

substanţă de stingere, surse de alimentare etc.; 20 ...............................................................................

b) timpul normat de funcţionare; 20 ........................................................................................................

c) zonele, încăperile, spaţiile, instalaţiile echipate cu astfel de mijloace de apărare împotriva 

incendiilor. 20 ..........................................................................................................................................

D. Pentru stingătoare, alte aparate de stins incendii, utilaje, unelte şi mijloace de intervenţie se 

specifică: 20 ............................................................................................................................................

a) tipul şi caracteristicile de stingere asigurate; 20 .............................................................................

b) numărul şi modul de amplasare în funcţie de parametrii specifici: cantitatea de materiale 

combustibile/volumul de lichide combustibile, suprafaţa, destinaţia, clasa de incendiu etc. 20 .........

5. Condiţii specifice pentru asigurarea intervenţiei în caz de incendiu - în funcţie de categoria de 

importanţă a construcţiei, tipul acesteia, riscurile de incendiu, amplasarea construcţiei sau a 

amenajării, se specifică: 21 ........................................................................................................................

a) sursele de alimentare cu apă, substanţele de stingere şi rezervele asigurate; 21 .............................

b) poziţionarea racordurilor de alimentare cu energie electrică, gaze şi, după caz, alte utilităţi; 21 .......

c) date privind serviciul privat pentru situaţii de urgenţă, conform criteriilor de performanţă; 21 ............

d) zonele, încăperile, spaţiile în care se găsesc substanţele şi materialele periculoase şi pentru care 

sunt necesare produse de stingere şi echipamente speciale cu menţionarea cantităţilor şi a stării în 

care se află, precum şi tipul echipamentului individual de protecţie a personalului. 21 .........................

6.Măsuri tehnico-organizatorice 21 ............................................................................................................

A. Se stabilesc condiţiile şi măsurile necesar a fi luate, potrivit reglementărilor tehnice, în funcţie de 

situaţia existentă. 21 ...............................................................................................................................

B. Se apreciază modul de încadrare a construcţiei sau amenajării în nivelurile de performanţă 

prevăzute de reglementările tehnice şi, după caz, se stabilesc măsuri pentru îmbunătăţirea 

parametrilor şi a nivelurilor de performanţă pentru securitatea la incendiu, după caz. 22 .....................

C. Se precizează condiţiile sau recomandările care trebuie avute în vedere la întocmirea 

documentelor de organizare a apărării împotriva incendiilor, aferente construcţiei ori amenajării 

respective. 23.........................................................................................................................................
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	1.Caracteristicile construcţiei sau amenajării
	1.1 Datele de identificare
	A. Se înscriu datele necesare identificării construcţiei/amenajării: denumire, proprietar/beneficiar, adresă, nr. de telefon, fax, e-mail etc.
	B. Se fac referiri privind profilul de activitate şi, după caz, privind programul de lucru al obiectivului, în funcţie de situaţia în care se elaborează scenariul de securitate la incendiu.

	1.2. Destinaţia - se menţionează funcţiunile principale, secundare şi conexe ale construcţiei/amenajării, potrivit situaţiei pentru care se întocmeşte scenariul de securitate la incendiu.
	1.3 Categoria şi clasa de importanţă
	A. Se precizează categoria de importanţă a construcţiei, stabilită conform Regulamentului privind stabilirea categoriei de importanţă a construcţiilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi în conformitate cu metodologia specifică.
	B. Se precizează clasa de importanţă a construcţiei potrivit reglementărilor tehnice, corelată cu categoria de importanţă.

	1.4 Particularităţi specifice construcţiei/amenajării
	A. Se prezintă principalele caracteristici ale construcţiei/ amenajării privind:
	a) tipul clădirii:
	b) regimul de înălţime şi volumul construcţiei;
	c) aria construită şi desfăşurată, cu principalele destinaţii ale încăperilor şi ale spaţiilor aferente construcţiei;
	d) numărul compartimentelor de incendiu şi ariile acestora;
	e) precizări referitoare la numărul maxim de utilizatori: persoane, animale etc.;
	f) prezenţa permanentă a persoanelor, capacitatea de autoevacuare a acestora;
	g) capacităţi de depozitare sau adăpostire;
	h) caracteristicile proceselor tehnologice şi cantităţile de substanţe periculoase, potrivit clasificării din Legea nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase;
	i) numărul căilor de evacuare şi, după caz, al refugiilor.
	B. Precizări privind instalaţiile utilitare aferente clădirii sau amenajării: de încălzire, ventilare, climatizare, electrice, gaze, automatizare etc., precum şi a componentelor lor, din care să rezulte că acestea nu contribuie la iniţierea, dezvoltarea şi propagarea unui incendiu, nu constituie risc de incendiu pentru elementele de construcţie sau obiectele din încăperi ori adiacente acestora, iar în cazul unui incendiu se asigură condiţii pentru evacuarea persoanelor:


	2. Riscul la incendiu
	Indentificarea si stabilirea nivelurilor de risc de incendiu se face conform prevederilor  reglementarilor tehnice specific, luandu-se in considerare:
	a) densitatea sarcinii termice ;
	b) clasele de reacţie la foc, stabilite potrivit criteriilor din Regulamentul privind clasificarea şi încadrarea produselor pentru construcţii pe baza performanţelor de comportare la foc, aprobat prin Ordinul comun al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului şi al ministrului administraţiei şi internelor nr. 1.822/394/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 90 din 27 ianuarie 2005, din reglementările tehnice specifice, precum şi din caracteristicile şi proprietăţile fizico-chimice ale materialelor şi substanţelor utilizate;
	c) sursele potenţiale de aprindere şi împrejurările care pot favoriza aprinderea şi, după caz, timpul minim de aprindere, precum şi timpul de atingere a fazei de incendiu generalizat

	B. Nivelurile riscului de incendiu se stabilesc pentru fiecare încăpere, spaţiu, zonă, compartiment, potrivit reglementărilor tehnice, în funcţie de densitatea sarcinii termice, funcţiunea spaţiilor, încăperilor, respectiv de natura activităţilor desfăşurate, de comportarea la foc a elementelor de construcţii şi de caracteristicile de ardere a materialelor şi substanţelor utilizate, prelucrate, manipulate sau depozitate, şi se precizează în scenariul de securitate la incendiu întocmit pentru clădirea în ansamblu, amenajarea ori compartimentul de incendiu.

	3.Nivelurile criteriilor de performanţă privind securitatea la incendiu
	3.1. Stabilitatea la foc- se estimează potrivit prevederilor normelor de apărare împotriva incendiilor şi reglementărilor tehnice, în funcţie de:
	a) rezistenţa la foc a elementelor de construcţie
	b) nivelul de stabilitate la incendiu/gradul de rezistenţă la foc a construcţiei sau a compartimentului de incendiu.

	3.2. Pentru asigurarea limitării propagării incendiului şi efluenţilor incendiului în interiorul construcţiei/compartimentului de incendiu se precizează:
	a) elementele de construcţie de separare a compartimentelor de incendiu şi de protecţie a golurilor funcţionale din acestea;
	b) măsurile constructive adaptate la utilizarea construcţiei, respectiv acţiunea termică estimată în construcţie, pentru limitarea propagării incendiului în interiorul compartimentului de incendiu şi în afara lui: pereţii, planşeele rezistente la foc şi elementele de protecţie a golurilor din acestea, precum şi posibilitatea de întrerupere a continuităţii golurilor din elementele de construcţii;
	c) sistemele de evacuare a fumului şi, după caz, a gazelor fierbinţi;
	Amplasarea componentelor
	d) instalarea de bariere contra fumului;
	e) sistemele şi instalaţiile de detectare, semnalizare, alarmare şi stingere a incendiului;
	f) măsurile de protecţie la foc pentru instalaţiile de ventilare- climatizare, de exemplu: canale de ventilare rezistente la foc, clapete rezistente la foc etc.;
	g) măsurile constructive pentru faţade şi pentru împiedicarea propagării focului la părţile adiacente ale aceleiaşi clădiri.

	3.3. Pentru asigurarea limitării propagării incendiilor la vecinătăţi se precizează:
	a) distanţele de siguranţă asigurate conform reglementărilor tehnice sau măsurile alternative conforme cu reglementările tehnice, atunci când aceste distanţe nu pot fi realizate;
	b) măsurile constructive pentru limitarea propagării incendiului pe faţade şi pe acoperiş, de exemplu performanţa la foc exterior a acoperişului/învelitorii de acoperiş;
	c) după caz, măsuri de protecţie activă.

	3.4. Evacuarea utilizatorilor
	A. Pentru căile de evacuare a persoanelor în caz de incendiu se precizează:
	a) alcătuirea constructivă a căilor de evacuare, separarea de alte funcţiuni prin elemente de separare la foc şi fum, protecţia golurilor din pereţii ce le delimitează;
	b) măsuri pentru asigurarea controlului fumului, de exemplu prevederea de instalaţii de presurizare şi alte sisteme de control al fumului;
	c) tipul scărilor, forma şi modul de dispunere a treptelor: interioare, exterioare deschise, cu rampe drepte sau curbe, cu trepte balansate etc.;
	d) geometria căilor de evacuare: gabarite - lăţimi, înălţimi, pante etc.;
	e) timpii/lungimile de evacuare;
	f) numărul fluxurilor de evacuare;
	g) iluminatul de siguranţă, surse de alimentare cu energie electrică;
	h) prevederea de dispozitive de siguranţă la uşi, cum ar fi dispozitive de autoînchidere sau închidere automată în caz de incendiu, bare antipanică etc.;
	timpul de siguranţă a căilor de evacuare şi, după caz, a refugiilor;
	j) marcarea căilor de evacuare.
	B. Dacă este cazul, se precizează măsurile pentru accesul şi evacuarea copiilor, persoanelor cu dizabilităţi, bolnavilor şi ale altor categorii de persoane care nu se pot evacua singure în caz de incendiu.
	C. Se fac precizări privind asigurarea condiţiilor de salvare a persoanelor, a animalelor şi evacuarea bunurilor pe timpul intervenţiei.

	3.5 Securitatea forţelor de intervenţie
	A. Se precizează amenajările pentru accesul forţelor de intervenţie în clădire şi incintă, pentru autospeciale şi pentru ascensoarele de incendiu.
	B. Se precizează caracteristicile tehnice şi funcţionale ale acceselor carosabile şi ale căilor de intervenţie ale autospecialelor, proiectate conform reglementărilor tehnice, regulamentului general de urbanism şi reglementărilor specifice de aplicare, referitoare la:
	a) numar de accese;
	b) dimensiuni/gabarite;
	c) trasee
	d) realizare si marcare.
	C. Pentru ascensoarele de pompieri se precizează:
	a) tipul, numărul si caracteristicile acestora
	b) amplasarea şi posibilitaţile de acces, sursa de alimentare cu energie electrica de rezervă;
	c) timpul de siguranţa a ascensoarelor de pompieri.


	4.Echiparea si dotarea cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor
	A. Se precizează nivelul de echipare şi dotare cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor, conform prevederilor normelor generale de apărare împotriva incendiilor, a normelor specifice de apărare împotriva incendiilor, precum şi a reglementărilor tehnice specifice.
	B. Pentru sistemele, instalaţiile şi dispozitivele de detectare, semnalizare şi alarmare la incendiu se specifică:
	a) gradul de acoperire, zonele de detectare şi alarmare la incendiu;
	b) tipul detectoarelor, declanşatoarelor manuale, dispozitivelor de alarmare şi parametrii funcţionali specifici instalaţiilor respective;

	C. Pentru sistemele, instalaţiile şi dispozitivele de limitare şi stingere a incendiilor se specifică:
	a) tipul şi parametrii funcţionali: stingere cu apă, gaze/aerosoli, spumă, pulberi; acţionare manuală sau manuală şi automată; debite, intensităţi de stingere şi stropire, cantităţi calculate de substanţă de stingere, concentraţii de stingere proiectate pe durată de timp normată, presiuni, rezerve de substanţă de stingere, surse de alimentare etc.;
	b) timpul normat de funcţionare;
	c) zonele, încăperile, spaţiile, instalaţiile echipate cu astfel de mijloace de apărare împotriva incendiilor.
	D. Pentru stingătoare, alte aparate de stins incendii, utilaje, unelte şi mijloace de intervenţie se specifică:
	a) tipul şi caracteristicile de stingere asigurate;
	b) numărul şi modul de amplasare în funcţie de parametrii specifici: cantitatea de materiale combustibile/volumul de lichide combustibile, suprafaţa, destinaţia, clasa de incendiu etc.


	5. Condiţii specifice pentru asigurarea intervenţiei în caz de incendiu - în funcţie de categoria de importanţă a construcţiei, tipul acesteia, riscurile de incendiu, amplasarea construcţiei sau a amenajării, se specifică:
	a) sursele de alimentare cu apă, substanţele de stingere şi rezervele asigurate;
	b) poziţionarea racordurilor de alimentare cu energie electrică, gaze şi, după caz, alte utilităţi;
	c) date privind serviciul privat pentru situaţii de urgenţă, conform criteriilor de performanţă;
	d) zonele, încăperile, spaţiile în care se găsesc substanţele şi materialele periculoase şi pentru care sunt necesare produse de stingere şi echipamente speciale cu menţionarea cantităţilor şi a stării în care se află, precum şi tipul echipamentului individual de protecţie a personalului.

	6.Măsuri tehnico-organizatorice
	A. Se stabilesc condiţiile şi măsurile necesar a fi luate, potrivit reglementărilor tehnice, în funcţie de situaţia existentă.
	B. Se apreciază modul de încadrare a construcţiei sau amenajării în nivelurile de performanţă prevăzute de reglementările tehnice şi, după caz, se stabilesc măsuri pentru îmbunătăţirea parametrilor şi a nivelurilor de performanţă pentru securitatea la incendiu, după caz.
	C. Se precizează condiţiile sau recomandările care trebuie avute în vedere la întocmirea documentelor de organizare a apărării împotriva incendiilor, aferente construcţiei ori amenajării respective.


