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MĂSURI GENERALE DE PREVENIRE A INCENDIILOR LA EXPLOATAREA 

CĂILOR DE EVACUARE; 

art. 107-115; 

     
 
   Art. 107. - Pentru asigurarea condiţiilor de evacuare şi salvare a utilizatorilor în siguranţă în 
caz de incendiu se adoptă următoarele măsuri:  
   a) întreţinerea în bună stare de funcţionare a sistemelor de decomprimare sau de etanşare 

la fum şi gaze fierbinţi, precum şi a elementelor de limitare a propagării focului ori de izolare 
termică din compunerea construcţiilor şi instalaţiilor;  
   b) păstrarea căilor de evacuare libere şi în stare de utilizare la parametrii la care au fost 
proiectate şi realizate;  
   c) funcţionarea iluminatului de siguranţă şi a celei de-a doua surse de energie electrică, 
conform reglementărilor tehnice;  
   d) funcţionarea sistemelor de alarmare şi semnalizare a incendiilor la parametrii de 
performanţă pentru care au fost proiectate;  
   e) organizarea şi desfăşurarea, periodic, de exerciţii şi aplicaţii cu salariaţii, în condiţiile 
legii.  
   Art. 108. - (1) Căile de evacuare, inclusiv cele care duc pe terase, în refugii sau în alte 
locuri special amenajate pentru evacuare, se marchează cu indicatoare standardizate, 
conform reglementărilor tehnice specifice, astfel încât traseele acestora să fie recunoscute cu 
uşurinţă, atât ziua cât şi noaptea, de persoanele care le utilizează în caz de incendiu.  
   (2) Se montează indicatoare corespunzătoare la rampele scărilor care duc la demisol sau 
subsol ori la uşile de acces către alte spaţii şi încăperi din care evacuarea nu poate fi 
continuată.  
   Art. 109. - (1) Dispozitivele care asigură închiderea automată în caz de incendiu a 

elementelor de protecţie a golurilor, cele de acţionare a trapelor şi clapetelor, precum şi cele 
care menţin în poziţie închisă uşile încăperilor tampon se menţin în permanenţă în stare de 
funcţionare.  
   (2) Se interzice blocarea în poziţie deschisă a uşilor caselor scărilor, a celor de pe 

coridoare, a celor cu dispozitive de închidere automată sau a altor uşi care, în caz de 
incendiu, au rolul de a opri pătrunderea fumului, gazelor fierbinţi şi propagarea incendiilor pe 
verticală sau orizontală.  
   (3) Dispozitivele de la alin. (2), care asigură închiderea automată a uşilor, se verifică 

periodic şi se menţin în stare de funcţionare.  
   (4) Sistemul de închidere a uşilor de pe traseele de evacuare trebuie să permită 

deschiderea uşoară a acestora în caz de incendiu.  
   Art. 110. - (1) Este interzisă blocarea căilor de acces, de evacuare şi de intervenţie cu 

materiale care reduc lăţimea sau înălţimea liberă de circulaţie stabilită ori care prezintă 
pericol de incendiu sau explozie, precum şi efectuarea unor modificări la acestea, prin care 
se înrăutăţeşte situaţia iniţială.  
   (2) În casele scărilor, pe coridoare sau pe alte căi de evacuare ale clădirilor se interzic 

amenajarea de boxe ori locuri de lucru, depozitarea de materiale, mobilier sau obiecte, 
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amplasarea de maşini de fotocopiat, dozatoare pentru sucuri/cafea etc., care ar putea 
împiedica evacuarea persoanelor şi bunurilor, precum şi accesul personalului de intervenţie.  
   Art. 111. - (1) Accesul mijloacelor şi personalului pentru intervenţiile operative în caz de 
incendiu, în vederea salvării şi acordării ajutorului persoanelor aflate în pericol, stingerii 
incendiilor şi limitării efectelor acestora, trebuie să fie asigurat în permanenţă la toate:  
   a) construcţiile şi încăperile acestora;  
   b) instalaţiile tehnologice şi anexe;  
   c) depozitele închise şi deschise de materii prime, semifabricate, produse finite şi auxiliare;  
   d) mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor, precum şi la punctele de comandă 
ale acestora, cum sunt: centrale şi butoane de semnalizare a incendiilor, staţii de pompare a 
apei, hidranţi de incendiu, stingătoare, panouri de incendiu, bazine, rezervoare şi castele de 
apă, rampe ale surselor de apă naturale;  
   e) dispozitivele de acţionare a unor mijloace cu rol de protecţie în caz de incendiu: cortine 
de siguranţă, sisteme de evacuare a fumului şi a gazelor fierbinţi, clapete de pe tubulatura de 
ventilare şi altele asemenea;  
   f) tablourile de distribuţie şi întrerupătoarele generale ale instalaţiilor electrice de iluminat, 

de forţă şi de siguranţă, precum şi la sursele de alimentare de rezervă care sunt destinate 
alimentării receptoarelor electrice cu rol în caz de incendiu;  
   g) vanele instalaţiilor tehnologice sau auxiliare care trebuie manevrate în caz de incendiu şi 
punctele de comandă ale acestora: gaze şi lichide combustibile, benzi transportoare şi altele 
asemenea;  
   h) alte mijloace utilizate pentru intervenţie în caz de incendiu: vehicule pentru tractare sau 

transport, cisterne ori autocisterne pentru apă şi altele asemenea.  
   (2) Persoanele fizice sau juridice care deţin sau administrează construcţiile, instalaţiile, 

sistemele, dispozitivele sau mijloacele respective sunt obligate să marcheze prin indicatoare, 
potrivit reglementărilor tehnice specifice, prezenţa mijloacelor de la alin. (1) şi să afişeze 
regulile specifice care trebuie respectate.  
   Art. 112. - (1) Intrările în incintele unităţilor şi circulaţiile carosabile din interiorul acestora, 

prin care se asigură accesul la clădiri şi instalaţii, la racordurile de alimentare cu apă, cum 
sunt reţele, bazine, râuri, lacuri, traversările de cale ferată şi altele asemenea, se menţin, 
indiferent de sezon, practicabile, curate şi libere de orice obstacole, cum ar fi: materiale, 
utilaje, ambalaje, zăpadă şi altele asemenea, care ar putea împiedica intervenţia operativă 
pentru stingerea incendiilor.  
   (2) În cazul în care acest lucru nu este posibil, se asigură şi se marchează, potrivit 

reglementărilor tehnice specifice, căi de acces şi circulaţii ocolitoare.  
   Art. 113. - Căile de acces şi de evacuare din clădiri, limitele zonelor periculoase de 

incendiu, explozie, electrocutare, radiaţii, locurile în care sunt amplasate utilajele şi instalaţiile 
pentru stingerea incendiilor şi orice alte instalaţii care, în caz de incendiu, presupun manevre 
obligatorii se marchează vizibil, potrivit reglementărilor tehnice specifice.  
   Art. 114. - Platformele de acces şi de amplasare a autospecialelor de intervenţie şi salvare 

de la înălţimi, prevăzute în imediata vecinătate a construcţiilor, se marchează corespunzător 
şi se menţin libere.  
   Art. 115. - Ascensoarele de pompieri se menţin permanent în bună stare de funcţionare, 
pentru a putea fi utilizate operativ în caz de necesitate, şi se marchează corespunzător.  
 


