
 
 

 

 

 



 
 

 



II. Măsuri organizatorice pentru asigurarea apărării împotriva incendiilor 
 

2.1. În blocurile de studii, complexe sportive, bazinul de înot, cămine, depozit  şi 

încăperi auxiliare, în locuri vizibile trebuie să fie afişate tabele, cu indicarea 

numărului de telefon al serviciului de pompieri şi salvatori. 

2.2. În incinta blocurilor de studii, complexelor sportive, bazinului de înot, 

căminelor, prin ordin (instrucţiune) trebuie stabilit un regim de protecţie contra 

incendiilor, corespunzător pericolului de incendiu, inclusiv: 

a)  să se stabilească şi să se amenajeze locurile pentru fumat; 

b) să se determine ordinea deconectării utilajelor electrice în caz de incendiu şi la 

finalizarea zilei de muncă; 

c) să se reglementeze modul executării lucrărilor temporare cu focul şi a altor 

lucrări cu pericol de incendiu: ordinea  controlului şi închiderii încăperilor după 

terminarea lucrului, acţiunile angajaţilor la constatarea incendiului; 

d) să se determine ordinea şi termenul de desfăşurare a instructajelor de protecţie 

contra incendiilor şi lecţiilor de minim tehnic de incendiu, de asemenea, să se 

desemneze persoanele responsabile pentru organizarea acestora. 

2.3. În locurile vizibile ale  blocurilor de studii, complexelor sportive, bazinului de 

înot, căminelor trebuie afişate planurile-scheme de evacuare a persoanelor în caz de 

incendiu, de asemenea, de prevăzut sistemul (instalaţia) de avertizare a persoanelor 

despre incendiu. 

2.4. Conducătorul instituţiei de învăţământ, suplimentar la planul-schemă de 

evacuare a persoanelor în caz de incendiu, este obligat să elaboreze instrucţiuni 

pentru stabilirea acţiunilor personalului la asigurarea evacuării în scurt timp şi fără 

pericol, conform cărora, minimum o dată în semestru, trebuie să se efectueze 

antrenamente practice de evacuare cu studenţii şi angajaţii universităţii. 

2.5. Angajaţii şi studenţii universităţii sunt obligaţi: 

-  să respecte la serviciu,  la ore şi în viaţa cotidiană cerinţele de apărare împotriva 

incendiilor ale standardelor, normelor şi regulilor, aprobate în ordinea stabilită, să 

respecte şi să menţină regimul de protecţie contra incendiilor; 

- să execute măsurile de protecţie şi de precauţie la folosirea  dispozitivelor de gaz, 

obiectelor chimice, de uz casnic, la efectuarea lucrărilor cu lichide uşor inflamabile 

şi lichide combustibile, precum şi a altor substanţe, materiale şi utilaje cu pericol de 

incendiu; 

- în caz de depistare a incendiului, să anunţe serviciul de pomieri şi salvatori şi să ia 

măsurile de rigoare pentru salvarea persoanelor, bunurilor materiale, precum şi să ia 

măsuri de lichidare a incendiului. 
 

  III. Prevederile  de apărare împotriva incendiilor 

                     privind  teritoriile, clădirile, instalaţiile şi încăperile 
 

Întreţinerea teritoriului: 
 

3.1. Teritoriul universităţii şi al subdiviziunilor structurale (blocuri de studii, 

complexe sportive, bazinul de înot, cămine, depozit), în limitele spaţiului liber, 

trebuie curăţit la timp de deşeuri combustibile, gunoi, materiale de ambalaj, frunze 

căzute, iarbă uscată, etc. Deşeurile combustibile, gunoiul etc. se cuvine a fi adunate 

în locuri speciale, în tomberoane sau lăzi, ca mai apoi să fie  transportate. 



3.2.  În spaţiile libere de siguranţă dintre clădiri şi edificii nu se permite depozitarea 

materialelor, utilajelor şi ambalajelor, se interzice parcarea transportului, construirea 

clădirilor şi amplasarea instalaţiilor. 

3.3. Drumurile, căile de acces, trecerile spre clădiri, instalaţii, depozitele deschise şi  

sursele de apă pentru stingerea incendiilor, mijloacele de stingere a incendiilor 

trebuie să fie permanent libere şi menţinute în stare ce asigură accesul liber al 

unităţii serviciului de salvatori şi pompieri. 

3.4. Se interzice fumatul pe teritoriul universităţii, complexelor sportive, bazinului 

de înot, căminelor şi în încăperile acestora.  

3.5. Se interzice aprinderea rugurilor, arderea deşeurilor şi ambalajului în limitele 

stabilite de normele de proiectare a spaţiului liber de siguranţă, dar nu mai aproape 

de 50 m până la clădiri şi instalaţii. Arderea deşeurilor şi ambalajului să se efectueze 

sub supravegherea personalului de deservire, în locuri amenajate special pentru 

asemenea scopuri. 

3.6. Teritoriul universităţii şi al subdiviziunilor structurale trebuie să dispună de 

iluminare exterioară, suficientă pentru găsirea imediată a surselor de apă pentru 

stingerea incendiului, a scărilor de incendiu exterioare, întrărilor şi mijloacelor de 

stingere a incendiilor. 

3.7. Se interzice lăsarea pe teren deschis şi în curte a ambalajelor cu lichide uşor 

inflamabile şi lichide combustibile, precum şi a buteliilor cu gaze lichefiate şi 

comprimate. 
 

           Întreţinerea clădiriilor, instalaţiilor şi încăperilor 
 

3.8. Pentru toate încăperile clădirilor, depozitului şi instalaţiilor trebuie stabilite 

categoriile de pericol de explozie-incendiu şi incendiu, precum şi clasa zonei 

conform Normelor de montare a instalaţiilor electrice (NMIE), care trebuie indicate  

pe uşile de intrare ale încăperilor. 

       Sistemele de protecţie contra incendiilor şi instalaţiile (protecţie antifum, 

instalaţii automate de protecţie contra incendiilor, sisteme de asigurare cu apă 

pentru  stingerea incendiilor, uşi de protecţie antifoc, supape de siguranţă, alte 

dispozitive de protecţie în pereţii şi planşeele antifoc etc.) încăperilor, clădirilor 

trebuie  întreţinute permanent în stare de funcţionare. 

       Nu se admite  montarea  dispozitivelor sau mecanismelor care împiedică   

închiderea  liberă a uşilor (instalaţiilor) antifoc sau de protecţie  contra fumului. 

                    Nu se admite executarea lucrărilor la utilajele, instalaţiile şi maşinile 

deteriorate,  ce pot duce la izbucnirea incendiilor,  precum şi pe timpul deconectării 

aparatelor de control şi măsurare (ACM) şii automatică tehnologică, care asigură 

controlul regimurilor programate de temperatură şi de presiune, precum şi ai altor 

parametri, reglementaţi de condiţiile de securitate. 

            3.9. Defectele acoperirilor de protecţie antifoc (tencuială, vopsea specială, lac etc., 

inclusiv pierderea sau înrăutăţirea proprietăţilor de protecţie antifoc) ale elementelor 

de construcţie, materialelor de finisaj şi termoizolantelor combustibile, stâlpilor 

metalici ai utilajelor trebuie imediat lichidate. 

            3.10. Starea protecţiei termice şi a impegnărilor trebuie verificate minimum de 2 ori 

pe an.  

3.11. În locurile de intersectare a pereţilor şi planşeelor antifoc, precum  şi a 

elementelor de închidere cu diferite instalaţii inginereşti şi tehnologice de 

comunicaţii,  unde s-au format goluri şi găuri urmează a le astupa cu mortar de 



construcţie sau cu alte materiale incombustibile, care asigură limita de rezistenţă la 

foc şi de etanşare contra fumului şi gazelor. 

3.12. La resistematizarea (replanificarea) încăperilor, schimbarea destinaţiei lor de 

funcţionare sau la montarea noilor utilaje tehnologice, e necesar de a se respecta 

prevederile de apărare împotriva incendiilor, prevăzute a normelor de proiectare în 

construcţii şi tehnologice în vigoare. 

3.13. Angajaţii şi studenţii trebuie să respecte prevederile regulilor de apărare 

împotriva incendiilor raportate tipului de clădiri. 

În încăperile clădirilor şi edificiilor se interzice: 

a) păstrarea şi folosirea în subsoluri şi la etajele soclu a lichidelor uşor inflamabile 

şi combustibile, a substanţelor explozibile, buteliilor cu gaze, mărfurilor în ambalaj 

ce conţin aerosol, a celuloidului şi altor materiale şi substanţe cu pericol de incendiu 

şi explozie, cu excepţia cazurilor specificate în actele normative în vigoare; 

b) utilizarea etajelor tehnice, camerelor de ventilare şi a altor încăperi tehnice pentru  

a organiza sectoare de producţie, ateliere, precum şi pentru depozitarea şi păstrarea 

produselor, utilajelor, mobilei etc.; 

c) amenajarea depozitelor de materiale combustibile şi ateliere, precum şi 

amplasarea  altor încăperi gospodăreşti în subsoluri şi în demisoluri,  în cazul în 

care intrarea în ele nu este izolată de casele scărilor comune; 

d) efectuarea resistimatizării încăperilor şi căilor de evacuare, fără coordonarea 

organelor  supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor; 

e) înlăturarea  uşilor vestibulurilor, holurilor, coridoarelor, caselor scărilor, căilor de 

evacuare, prevăzute de proiect; 

f) blocarea cu mobilă, utilaje şi alte obiecte a uşilor, trapelor de evacuare la 

balcoane şi logii, a trecerilor în secţiunile învecinate şi a ieşirilor la scările de 

evacuare exterioare; 

g) curăţarea încăperilor şi spălatul hainelor, cu folosirea benzinei, gazului lampant şi 

a altor lichide uşor inflamabile şi combustibile, precum şi  încălzirea conductelor 

îngheţate cu ajutorul lămpii de lipit sau prin alte procedee cu aplicarea focului 

deschis; 

h) lăsarea la locurile de muncă a materialelor de şters, impregnate cu ulei; 

i) instalarea gratiilor fixe la ferestre, cu excepţia cazurilor prevăzute în normele şi 

regulile aprobate în ordinea stabilită; 

j) montarea geamurilor la logiile, galeriile şi la balcoanele raportate la zonele de 

siguranţă în caz de incendiu; 

k) amenajarea în casele scărilor şi în coridoare a depozitelor, precum şi păstrarea 

sub rampele scărilor şi pe podeste a diferitor obiecte, bagajelor, mobilei şi altor 

materiale combustibile (sub rampa scărilor la primul etaj şi la demisol se admite  

amenajarea numai a încăperilor pentru punctele de reglare a încălzirii centrale, 

contoarelor de apă şi panourilor electrice, separate prin pereţi despărţitori din 

materiale incombustibile). 

3.14. Scările exterioare de incendiu şi îngrădirile de protecţie de pe acoperişurile 

clădirilor şi instalaţiile trebuie menţinute în stare perfectă şi nu mai rar de 2 ori pe 

an - supuse încercărilor de  rezistenţă. 

3.15. Ferestrele etajelor tehnice şi ale subsolurilor trebuie să aibă geamuri, iar uşile 

lor trebuie să fie închise. Ferestrele îngropate de la subsolul clădirilor şi instalaţiilor 

trebuie curăţate cu regularitate de gunoiul combustibil, nu se admite închiderea lor 

ermetică. 



3.16. În încăperile, care dispun de numai o ieşire de evacuare, se permite 

desfăşurarea activităţilor cu numărul de nu mai mult de 50 de persoane asistente în 

aceste încăperi. 

3.17. Numărul persoanelor în sălile de şedinţă, spectacole, cantine să nu depăşească 

numărul stabilit prin normele de proiectare sau numărul determinat în rezultatul 

calculelor efectuate, reieşind din capacitatea de trecere a căilor de evacuare. 

         În lipsa datelor, pentru efectuarea calculelor, în normele de proiectare în calcul 

trebuie să se ia timpul de asigurare a evacuării persoanelor din încăperi – 2 min, iar 

suprafaţa necesară ce revine unei  persoane  – 0,75 m. p. 
 

3) Căile şi  ieşirile de  evacuare 

 3.18. Numărul căilor de evacuare, dimensiunile lor, condiţiile de iluminare şi de 

asigurare antifum, precum şi lungimea căilor de evacuare trebuie să corespundă 

normelor de protecţie împotriva incendiilor a clădirilor şi instalaţiilor. 

3.19. Toate uşile pe căile de evacuare trebuie să se deschidă liber în direcţia ieşirii 

din încăperi. La aflarea persoanelor în încăperi uşile pot fi închise doar cu zăvoare 

interioare care se deschid uşor.  

3.20. La exploatarea căilor şi ieşirilor de evacuare  se  interzice: 

a) blocarea trecerilor, coridoarelor, tamburelor, galeriilor, holurilor, ascensoarelor, 

podestelor scărilor, rampelor scărilor şi trapelor cu mobilier, utilaje, diferite 

materiale şi produse finite, precum şi baterea în cuie a uşilor căilor de evacuare; 

b) organizarea în tamburele ieşirilor a uscătoriilor de haine de orice construcţie, 

instalarea cuierelor pentru haine şi şifonierelor, păstrarea (inclusiv de scurtă durată) 

inventarului şi materialelor de orice tip; 

c) amenajarea  în căile de evacuare a pragurilor, turnichetelor, uşilor glisante, 

turnante şi a  altor instalaţii care împiedică evacuarea liberă a persoanelor; 

d) utilizarea pe căile de evacuare (cu excepţia clădirilor de gradul V de rezistenţă la 

foc) a materialelor combustibile pentru finisajul, placajul şi vopsirea  pereţilor şi 

tavanelor, iar la casele scării - a treptelor şi podestelor; 

e) fixarea uşilor cu autoînchidere a caselor scărilor, coridoarelor, holurilor şi 

tamburelor în poziţie deschisă (dacă în aceste scopuri nu se utilizează dispozitive 

automate, care se declanşează la izbucnirea incendiului), precum şi înlăturarea 

acestora; 

f) montarea geamurilor sau  închiderea cu jaluzele a zonelor de aer în casele de 

scări  antifum. 

3.21. La montarea utilajelor tehnologice, expoziţionale şi a altor tipuri de utilaje în 

încăperi, trebuie să se asigure trecerile de evacuare la casele scărilor şi la alte căi de 

evacuare, conform normelor de proiectare. 

3.22. În blocurile de studii, cămine, în cazul deconectării energiei electrice, 

personalul de deservire trebuie asigurat cu lanterne electrice. Numărul de lanterne 

se stabileşte de către conducător, ţinând cont de specificul acestora, prezenţa 

personalului de serviciu, numărul total de persoane în clădire, dar nu mai puţin de o 

lanternă pentru fiecare lucrător al personalului de serviciu. 

3.23. Covoarele şi alte tipuri de învelişuri pentru pardoseli, în încăperile aglomerate, 

trebuie bine fixate pe pardoseală. 
 

 

 

 



IV. Prevederile privind apărarea împotriva incendiilor 

 pentru instalaţiile electrice 
 

4.1. Montarea şi exploatarea instalaţiilor electrice trebuie să se efectueze conform 

Normelor de montare a instalaţiilor electrice (NMIE), Regulilor de exploatare 

tehnică a instalaţiilor electrice de către consumător (RET), Regulilor tehnicii 

securităţii la exploatarea instalaţiilor electrice de către consumatori (RTS) şi altor 

acte normative. 

4.2. Motoarele electrice, aparatele de comandă, aparatura de pornire şi de reglare, 

aparatura pentru control şi măsurare, şi de protecţie, utilajele auxiliare şi 

conductoarele electrice trebuie să aibă gradul de protecţie în corespundere cu clasa 

zonei conform NMIE,  precum şi să dispună de aparate de protecţie contra 

curentului de scurtcircuit şi de suprasarcină. 

4.3. În toate încăperile, indiferent de destinaţie, care după terminarea lucrărilor se 

închid şi nu se controlează de către personalul de serviciu, toate instalaţiile şi 

aparatele electrice trebuie deconectate (cu excepţia iluminatului de serviciu şi de 

avarie, instalaţiilor automate de stingere şi semnalizare a incendiului,  precum şi 

instalaţiilor electrice care funcţionează 24 de ore, conform prevederilor 

tehnologice). 

4.4. Nu se admite trasarea liniilor aeriene de transport a energiei electrice şi a 

conductoarelor electrice exterioare deasupra învelitorilor combustibile, 

acoperişurilor de protecţie şi a depozitelor deschise de materiale combustibile. 

4.5. La exploatarea instalaţiilor electrice se interzice: 

a) utilizarea aparatelor electrice şi dispozitivelor în condiţii care nu corespund 

recomandărilor (instrucţiunilor) întreprinderilor-furnizoare, sau cu defecte, care pot 

conduce la izbucnirea incendiilor, precum şi exploatarea conductoarelor şi 

cablurilor electrice cu izolaţie defectă sau cu izolaţie ce şi-a pierdut capacităţile de 

protecţie; 

b) utilizarea prizelor, întrerupătoarelor şi a altor mijloace şi dispozitive electrice 

deteriorate; 

c) acoperirea cu hârtie, ţesătură şi cu alte materiale combustibile a becurilor şi 

corpurilor de iluminat, precum şi exploatarea lor fără capacele de protecţie; 

d) utilizarea fierului de călcat, a plitelor, fierbătoarelor electrice şi a altor aparate 

electrice de încălzit fără suporturi din materiale incombustibile; 

e) lăsarea fără supraveghere a aparatelor electrice de încălzit, televizoarelor, 

aparatelor  radio etc., conectate la reţea; 

f) utilizarea aparatelor electrice de încălzit nestandardizate (improvizate), utilizarea 

siguranţelor fuzibile necalibrate sau a altor aparate improvizate de protecţie contra 

curenţilor de scurtcircuit şi suprasarcinilor; 

g) montarea conductoarelor electrice şi a liniilor de cablu tranzitare prin încăperile 

de depozitare, precum şi prin zonele cu pericol de incendiu şi de explozie-incendiu. 

4.6. Nu se admite montarea într-un singur tub, furtun metalic, fascicul, canal închis 

al elementelor de construcţie a circuitelor de iluminat (de avarie şi de lucru), 

precum şi a cablurilor de alimentare şi de comandă. 

4.7. Nu se admite exploatarea aparatelor electrice fără termoregulatoarele (sau 

defecte), prevăzute de producător. 
 

 

 



V. Prevederile de apărare împotriva incendiilor pentru sistemele  

de încălzire şi de ventilare 
       

5.1. Către începutul sezonului de încălzire, toate centralele termice, cazanele, 

instalaţiile, generatoarele de căldură şi instalaţiile de calorifere, precum şi alte 

dispozitive de încălzire trebuie verificate şi reparate. Nu se permite exploatarea  

dispozitivelor de încălzire defecte. 

5.2. Nu se permite instalarea sobelor de metal, ce nu corespund cerinţelor regulilor 

de apărare împotriva incendiilor a standardelor şi condiţiilor tehnice. 

5.3. La conductele de combustibil, la fiecare injector al cazanului şi instalaţiilor cu 

termogeneratoare trebuie montate minimum două ventile: unul la focar, iar altul – la 

rezervorul de combustibil. 

5.4. La exploatarea centralelor termice şi a altor instalaţii de producere a căldurii nu 

se admite: 

a) primirea la lucru a persoanelor care nu au urmat cursuri speciale de instruire şi nu 

au obţinut certificatele de calificare corespunzătoare; 

b) păstrarea combustibilului lichid în încăperile centralelor termice şi a 

generatoarelor termice; 

c) utilizarea în calitate de combustibil a deşeurilor petroliere şi a altor lichide uşor 

inflamabile şi combustibile, care nu sunt prevăzute de condiţiile tehnice pentru 

exploatarea utilajului. 

5.5. Se interzice: 

a) exploatarea instalaţiilor de producere a căldurii în cazurile scurgerii de 

combustibil (gaze) din sistemele de alimentare; 

b) alimentarea cu combustibil în cazul stingerii injectoarelor sau a arzătoarelor de 

gaze; 

c) aprinderea instalaţiilor fără purjarea lor în prealabil; 

d) funcţionarea utilajului în cazul în care aparatele de control şi reglare au defecte 

sau sunt deconectate, precum şi în lipsa lor; 

e) uscarea materialelor combustibile deasupra cazanelor şi conductelor de abur. 

5.6. Coşurile de fum ale centralelor electrice, instalaţiilor de cazane, care se 

alimentează cu combustibil solid, trebuie utilate cu stingătoare de scântei. 

5.7. Dispozitivele de blocare a sistemelor de ventilare cu instalaţiile automate de 

semnalizare de incendiu sau de stingere a incendiului, dispozitivele automate de 

deconectare a ventilaţiei în caz de incendiu, trebuie să fie controlate în termenele 

stabilite şi întereţinute în stare perfectă. 

5.8. La exploatarea sistemelor de ventilaţie şi condiţionare a aerului se interzice: 

a) de a lăsa deschise uşile camerelor de ventilaţie; 

b) de a închide canalele de aspiraţie, găurile şi grătarele; 

c) de a racorda aparatele de încălzire cu gaze la conductele de aer; 

d) de a arde depunerile de grăsime, praful şi alte substanţe combustibile acumulate 

în conductele de aer. 

5.9. La conductele de aer ale sistemelor de aspiraţie locală trebuie prevăzute guri 

(ferestruici) pentru revizii periodice, curăţarea sistemelor şi pentru stingerea 

incendiului în caz de izbucnire. 

 

 

 
 



VI. Prevederile de apărare împotriva incendiilor a altor tipuri 

de instalaţii inginereşti 
   

6.1.  Nu se admite  utilizarea aparatelor de gaz defecte, lăsarea robinetelor deschise 

la aparatele şi conductele de gaz, amplasarea mobilei şi altor obiecte şi materiale 

combustibile mai aproape de 20 cm de la aparatele de gaz. 

6.2.  Nu se admite vărsarea lichidelor cu pericol de explozie-incendiu şi de incendiu 

în reţelele de canalizare (inclusiv în caz de avarie). Închizătoarele hidraulice, 

montate la reţelele de canalizare, unde se utilizează lichide uşor inflamabile şi 

combustibile, trebuie să se menţină permanent în stare bună de funcţionare. 
 

VII. Întreţinerea reţelelor de apă pentru stingerea incendiilor 
 

7.1.  Reţelele de apă pentru stingerea incendiilor trebuie să se menţină în stare bună 

de funcţionare şi să asigure debitul de apă necesar, conform normelor pentru 

stingerea incendiilor. Verificarea capacităţii lor de funcţionare trebuie să se facă cel 

puţin  de 2 ori pe an (primăvara şi toamna). 

7.2. Hidranţii de incendiu exteriori trebuie să se menţină în stare bună de 

funcţionare, iar pe timp de iarnă trebuie să fie termoizolaţi  şi curăţaţi de gheaţă şi 

zăpadă. 

      Este necesar de a informa subdiviziunea teritorială a serviciului de pompieri 

despre deconectarea unor sectoare de conducte a apei şi a unor hidranţi exteriori, 

sau micşorarea presiunii în reţea sub valoarea necesară. 

7.3.  Hidranţii interiori de incendiu trebuie să fie complectaţi cu furtunuri şi ţevi de 

refulare, precum şi cu o pârghie pentru deschiderea cu uşurinţă a ventilului. 

Furtunul trebuie să fie permanent unit la ţeavă şi la hidrant. E necesar nu mai rar de 

o dată în 6 luni să se efectueze reînfăşurarea furtunilor într-o nouă cută. 

7.4. Electrovanele, instalate pe conductele de ocolire a apometrelor (debitmetrelor), 

trebuie să fie verificate privind capacitatea de funcţionare minimum de 2 ori pe an, 

iar pompele de incendiu – în fiecare lună. 
 

VIII.   Întreţinerea instalaţiilor de semnalizare şi stingere a incendiilor, 

sistemelor de protecţie antifum, de înştiinţare a persoanelor în caz de incendiu 

şi de dirijare a evacuării 
           

8.1. Lucrările reglementare privind deservirea tehnică şi reparaţia preventivă 

planificată a instalaţiilor automate de semnalizare şi de stingere a incendiilor, 

sistemelor de protecţie antifum, de înştiinţare  a persoanelor  în caz de incendiu şi 

de dirijare a evacuării trebuie să se desfăşoare conform planului-grafic anual 

elaborat,  ţinând cont de documentaţia tehnică a uzinei-producătoare şi de termenul 

efectuării lucrărilor de reparaţie. Deservirea tehnică şi reparaţia preventivă 

planificată trebuie să se execute de către personalul de deservire şi organizaţiile 

specializate care dispun de licenţă, pe bază de contract. 

8.2. Instalaţiile automate de incendiu trebuie să se menţină în stare bună de 

funcţionare şi de pregătire permanentă, să corespundă documentaţiei de proiect. 

       Nu se admite trecerea instalaţiilor de la declanşarea automată la cea manuală, 

cu excepţia cazurilor prevăzute de norme şi reguli. 

      Buteliile şi rezervoarele instalaţiilor de stingere a incendiilor, în care masa de 

stingere şi de presiune este mai mică cu 10 %  şi mai mult decât valorile de calcul, 

se supun încărcării suplimentare sau reîncărcării. 



8.3. În caz de incendiu sistemele de înştiinţare trebuie să asigure, conform planului 

de evacuare, transmiterea semnalelor concomitent în toată clădirea (edificiu). 

8.4. În clădirile, în care nu sunt necesare mijloacele tehnice de înştiinţare a 

persoanelor despre incendiu, conducătorul trebuie să determine  modul de înştiinţare 

în caz de incendiu şi să numească  persoanele responsabile pentru înştiinţare. 

8.5.  Aparatele de înştiinţare (difuzoarele) trebuie să  fie fără reglator a sunetului şi 

să fie conectate la reţea fără dispozitive demontabile. 

       La asigurarea siguranţei de transmitere a textelor de înştiinţare şi de dirijare a 

evacuării, se permite folosirea reţelelor   interioare   de  radiodistrubuţie   şi a  altor 

reţele de informare disponibile.    

       Încăperile, clădirile şi instalaţiile trebuie asigurate cu mijloace de primă 

intervenţie în caz de incendiu.  

       Mijloacele de primă intervenţie în caz de incendiu trebuie întreţinute conform 

datelor din fişa tehnică şi condiţiile necesare.  

      Nu se admite utilizarea  mijloacelor de stingere a incendiilor, care nu dispun de 

certificate corespunzătoare.  
 

IX. Modalitatea de acţionare în caz de incendiu 
    

9.1. Fiecare angajat, student la depistarea incendiului sau a semnelor de aprindere 

(miros de ardere, ridicarea temperaturii, etc.), este obligat: 

a) să comunice urgent despre aceasta serviciului de pompieri la telefonul 901 (este 

necesar de a numi adresa, locul izbucnirii incendiului şi să-şi numească numele de 

familie şi numărul de telefon pentru contactare); 

b) să aplice măsurile posibile de evacuare a persoanelor, de stingere a incendiului şi 

de păstrare (salvare) a valorilor materiale.     

9.2. Conducătorul (altă persoană cu funcţie de răspundere), sosit la locul 

incendiului, este obligat: 

a) să comunice (să dubleze) informaţia despre izbucnirea incendiului pentru 

serviciul de pompieri şi salvatori şi să informeze conducerea ierarhic superioară; 

b) în cazul aflării în pericol a vieţii persoanelor să organizeze imediat salvarea lor, 

folosind în acest scop toate forţele şi mijloacele existente; 

c) să verifice punerea în funcţiune a sistemelor automate de protecţie contra 

incendiilor (de înştiinţare a persoanelor despre incendiu, de stingere a incendiilor, 

de protecţie contra fumului); 

c) în caz de necesitate să deconecteze energia electrică (cu excepţia sistemelor de 

protecţie contra incendiilor), să oprească funcţionarea agregatelor şi aparatelor, să 

închidă dispozitivele de alimentare cu gaz, apă, să oprească funcţionarea sistemelor 

de ventilare în încăperile avariate sau învecinate cu ele, să ia alte măsuri ce 

contribuie la împiedicarea răspândirii incendiului şi pătrunderea fumului în 

încăperile clădirii; 

d) să oprească toate tipurile de lucrări în clădire, cu excepţia lucrărilor legate de 

activităţile de lichidare a incendiului; 

e) să evacueze în afara limitelor zonei cu pericol toate persoanele care nu participă 

la acţiunile de stingere a incendiului; 

f) să organizeze conducerea generală a acţiunilor de stingere a incendiului (luând în 

consideraţie particularităţile specifice ale obiectivului) până la sosirea unităţilor de 

pompieri şi salvatori; 



j) să asigure respectarea cerinţelor de apărare împotriva incendiilor de către 

angajaţii care participă la acţiunile de stingere a incendiului; 

i) concomitent cu acţiunile de stingere a incendiului să organizeze evacuarea şi 

protecţia bunurilor materiale; 

k) să organizeze întâmpinarea unităţilor de pompieri şi salvatori şi să acorde ajutor 

privind determinarea celei mai scurte căi de acces spre focarul incendiului. 

9.3.  La sosirea subdiviziunilor de pompieri, conducătorul  (altă persoană cu funcţie 

de răspundere) este obligat să informeze conducătorul acţiunilor de stingere a 

incendiului particularităţile tehnologice şi de construcţie ale clădirilor, instalaţiilor 

şi construcţiilor alăturate, numărul şi caracteristicile de inflamare a substanţelor, 

materialelor şi produselor, şi alte caracteristici necesare lichidării cu succes a 

incendiului, precum şi organizarea antrenării forţelor şi mijloacelor obiectivului 

pentru realizarea acţiunilor necesare de lichidare a incendiului şi de împiedicare a 

dezvoltării şi răsfrângerii lui asupra altor încăperi şi instalaţii. 
 

X. Prevederile de apărare împotriva incendiilor în blocurile de studii, 

blocurile auxiliare şi căminele universităţii 
 

10.1. Blocurile de studii, blocurile auxiliare şi căminele universităţii, către începutul 

noului an de studii, trebuie supuse controalelor de către comisia instituţiei, în 

componenţa cărora vor fi incluşi şi colaboratorii SSMCI. Controalele se finalizează 

cu întocmirea actului respectiv.  

10.2. În sălile de clase, laboratoare, cabinete trebuie păstrate în dulapuri speciale 

numai aparatele, utilajul şi materialele didactice necesare procesului de instruire. 

10.3. Mobilierul instalat în sălile de clase, aule, laboratoare etc. nu trebuie să 

depăşească normele de proiect, iar numărul de studenţi va corespunde cu normele 

sanitare. 

10.4. Conducătorul instituţiei de învăţământ trebuie să organizeze instruirea 

studenţilor, corpului didactic şi altor categorii de personal privind regulile de 

apărare împotriva incendiilor şi acţiunile în caz de incendiu. 

10.5. În blocurile de studii, blocurile auxiliare şi cămine nu se admite modificări în 

construcţii fără documentaţia respectivă de proiect, coordonată cu organele SSMCI. 

10.6. În camerele de locuit ale căminelor nu se admite amenajarea diferitor tipuri de 

ateliere şi încăperide producere şi depozitare, în care se utilizează şi se păstrează 

substanţe şi materiale cu pericol de incendiu şi explozie, precum şi darea lor în 

locaţiune cu o altă destinaţie. 

10.7. Nu se admite păstrarea la balcoane şi la logii a lichidelor uşor inflamabile şi  

lichidelor combustibile, precum şi a buteliilor cu gaz combustibil. 

10.8. Tuturor cazaţilor în cămin trebuie să li se aducă sub contrasemnătură regulile 

de apărare împotriva incendiilor. 

În camerele de cămin nu se admite folosirea aparatelor de încălzit  (ferbătoare, 

ceainice electrice, fiere de călcat, plite electrice improvizate etc. ). 

      Pentru organizarea eficientă a evacuării persoanelor în caz de incendiu, 

personalul căminelor trebuie asigurat cu mijloace individuale de protecţie 

(respirator, măşti antigaz), care trebuie să se păstreze la locurile de muncă. 

Persoana de serviciu este obligată să aibă cu sine un set de chei de la toate lăcăţile 

uşilor de evacuare, iar alt set de chei trebuie să se păstreze în încăperea de serviciu. 

Nu se admite instalarea paturilor în coridoare, holuri şi în alte căi de evacuare. 
 

 



 


