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SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE URGENTA 

SECTIA ............................................ 

STR....................................................... 

 

                                                                                APROBAT 

                                                                               MANAGER 

                                                          DR.OPREA MARIA OLIMPIA 

 

 

  INSTRUCTIUNI PROPRII 
 

ORGANIZAREA  ŞI  DESFĂŞURAREA  ACTIVITĂŢILOR DE  

PREVENIRE  ŞI  STINGERE  A  INCENDIILOR 

 
I. PRINCIPII GENERALE 

 

 Prevenirea şi stingerea incendiilor, ca parte integrantă a activităţilor sociale şi economice, 

cuprinde totalitatea măsurilor ce trebuie luate pentru apărarea vieţii oamenilor şi bunurilor 

materiale împotriva incendiilor şi asigurarea condiţiilor normale de muncă . 

 Apărarea împotriva incendiilor, a vieţii oamenilor, a bunurilor şi a mediului constituie o 

problemă de interes public, la care trebuie să participe, în condiţiile legii, autorităţile 

administraţiei publice centrale şi locale, persoanele juridice şi fizice române, precum şi celelalte 

persoane juridice sau fizice care desfăşoară activităţi ori se află în tranzit, după caz, pe teritoriul 

României . 

 Apărarea împotriva incendiilor reprezintă ansamblul integrat de măsuri tehnice şi 

organizatorice, precum şi de activităţi specifice, planificate şi realizate potrivit prezentei 

ordonanţe, în scopul de a asigura identificarea, evaluarea, controlul şi combaterea riscurilor de 

incendiu, informarea cetăţenilor asupra acestora, precum şi intervenţia operativă pentru salvarea 

şi acordarea ajutorului pentru persoanele aflate în pericol, stingerea incendiilor şi limitarea 

efectelor acestora . 

 Art.1.  Prezentele instrucţiuni specifice de apărare împotriva incendiilor sunt 

întocmite în conformitate cu OMS 1427/2013, art.5din Legea 307/2006 si a OMAI 163/2007- 

pentru aprobarea Normelor Generale P.S.I. 

 Art.2.  Activitatea desfăşurată în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor pe teritoriul 

spitalului face parte integrantă   din sarcinile de serviciu şi se trece ca atribuţii în fişa postului . 

 Art.3.  

 Art.4.  Întrucât organizarea şi denumirea diverselor compartimente se pot modifica, 

sarcinile, obligaţiile şi răspunderile stabilite în prezentele instrucţiuni pentru compartimentele de 
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muncă, conducătorii acestora şi personalul medical, revin acestor compartimente şi persoane 

unde se vor regăsi activităţile respective . 

 Art.5.  La introducerea unor noi activităţi şi aparate, sau la reproiectarea ori modificarea 

acestora, proiectantul şi beneficiarul vor elabora regulile şi măsurile de prevenire şi stingere a 

incendiilor specifice activităţilor respective . 

 Art.6. Se vor avea în vedere modificările survenite în legislaţia României privind 

activitatea de avizare/autorizare şi noile reglementări în domeniul P.S.I. .     

 Art.7. Prezentele instructiuni cuprind prevederi de P.S.I. elaborate pentru conditiile 

concrete de desfasurare a activitatii institutiei la punctele de lucru. Instrucţiunile de apărare 

împotriva incendiilor sunt obligatorii şi se aplică în cadrul tuturor compartimentelor de muncă 

din cadrul Spitalului clinic municipal. 

 

 

II. OBLIGAŢII PRIVIND APĂRAEA ÎMPOTRIVA INCENDIILOR 

 
A. Obligaţiile managerului şi utilizatorului 

 
 În sensul prezentei instrucţiuni, prin manager se înţelege persoana fizică cu atribuţii de 

conducere, care angajează salariaţi cu contract individual de muncă sau  în numele persoanei 

juridice care o reprezintă. 

 Prin utilizator se înţelege orice persoană care foloseşte un bun aflat în proprietatea altei 

persoane, în baza unei convenţii ori prin punerea acestuia la dispoziţie pentru utilitate publică, în 

mod gratuit. 

 Art.8. Managerul are următoarele obligaţii principale : 

a) să stabilească, prin dispoziţii scrise, responsabilităţile şi modul de organizare privind 

apărarea împotriva incendiilor în unitatea sa, să le actualizeze ori de câte ori apar modificări 

şi să le aducă la cunoştinţa salariaţilor, utilizatorilor şi oricărei persoane interesate ; 

b) să asigure identificarea şi evaluarea riscurilor de incendiu din unitate şi să justifice 

autorităţilor competente că măsurile de apărare împotriva incendiilor sunt corelate cu natura 

şi nivelul riscurilor ; 

c) să obţină avizele şi autorizaţiile de prevenire şi stingere a incendiilor, prevăzute de lege ; 

d) să întocmească şi să actualizeze permanent lista cu substanţele periculoase, utilizate în 

activitatea sa sub orice formă, cu menţiuni privind:  

o proprietăţile fizico-chimice ; 

o  codurile de identificare ; 

o  riscurile pe care le prezintă pentru sănătate şi mediu ; 

o  mijloacele de protecţie recomandate ; 

o  metode de prim-ajutor ; 

o  substanţe pentru stingere, neutralizare sau decontaminare ; 

e) să elaboreze instrucţiunile de apărare împotriva incendiilor şi să stabilească sarcinile ce revin 

salariaţilor, pentru fiecare loc de muncă ; 

f) să verifice ca, atât salariaţii cât şi persoanele din exterior, care au acces în unitatea sa, 

primesc, cunosc şi respectă instrucţiunile necesare privind măsurile de apărare împotriva 

incendiilor ; 

g) să stabilească un număr de persoane cu atribuţii privind punerea în aplicare, controlul şi 

supravegherea măsurilor de apărare împotriva incendiilor ; 
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h) să asigure mijloacele tehnice corespunzătoare şi personalul necesar intervenţiei în caz de 

incendiu, precum şi condiţiile de pregătire a acestora, corelat cu natura  riscurilor de 

incendiu, profilul activităţii şi mărimea unităţii; 

i) să asigure contactele, înţelegerile, angajamentele, convenţiile şi planurile necesare corelării, 

în caz de incendiu, a acţiunii forţelor şi mijloacelor proprii cu cele ale unităţilor de pompieri 

militari şi cu ale serviciilor de urgenţă ce pot fi solicitate în ajutor; să permită accesul în 

unitatea sa în scop de recunoaştere, de instruire sau de antrenament şi să participe la 

exerciţiile şi aplicaţiile tactice de intervenţie organizate; 

j) să asigure şi să pună în mod gratuit la dispoziţia forţelor chemate în ajutor, mijloacele 

tehnice, echipamentele de protecţie individuală, substanţele chimice de stingere care sunt 

specifice riscurilor care decurg din existenţa şi funcţionarea unităţii sale, precum şi 

medicamentele şi antidotul necesare acordării primului ajutor; 

k) să prevadă fondurile necesare realizării măsurilor de apărare împotriva incendiilor şi să 

asigure, la cerere, plata cheltuielilor efectuate de alte persoane fizice sau juridice care au 

intervenit pentru stingerea incendiilor în unitatea sa; 

l) să stabilească şi să transmită, către utilizatorii produselor rezultate din activitatea unităţii sale, 

precum şi de către terţii interesaţi, regulile şi măsurile de apărare împotriva incendiilor, 

specifice acestora, corelate cu riscurile previzibile la utilizarea, manipularea, transportul, 

depozitarea şi conservarea produselor respective. 

 Art.9. Utilizatorul are următoarele obligaţii principale : 

a) să cunoască şi să respecte măsurile de apărare împotriva incendiilor, stabilite şi date, sub 

orice formă, de patron ; 

b) să întreţină şi să folosească, în scopul pentru care au fost realizate, dotările pentru apărarea 

împotriva incendiilor, asigurate de patron ; 

c) să respecte normele de apărare împotriva incendiilor, specifice activităţilor pe care le 

organizează sau le desfăşoară, în care utilizatorului îi revin, în mod corespunzător şi 

obligaţiile prevăzute la art.8 . 

 
B. Obligaţiile şefilor locurilor de muncă 

 
Prin şefi ai locurilor de muncă, în sensul prezentei instrucţiuni, se înţeleg: şefi de depozite, 

magazii, ateliere, secţii etc. care au în subordine angajaţi permanent sau temporar. 

 Art.10. Şefii locurilor de muncă au următoarele atribuţii privind apărarea împotriva 

incendiilor : 

 a) să cunoască prevederile legale privind organizarea activităţii de apărare împotriva   

incendiilor în domeniul de competenţă ; 

 b) organizează, îndrumă şi controlează, potrivit normelor, activitatea de prevenire şi 

stingere a incendiilor în sectoarele pe care le conduc ; 

 c) asigură înlăturarea imediată a cauzelor care pot genera incendii, precum şi îndeplinirea 

la termen a măsurilor şi sarcinilor stabilite pentru prevenirea şi stingerea incendiilor ; 

 d) asigură instruirea personalului de pe locul de muncă şi consemnează acest lucru în fişa 

individuală de instruire ; 

 e) organizează şi instruiesc echipele de primă intervenţie de pe locul de muncă şi asigură 

antrenarea acestora periodic prin exerciţii practice de evacuare şi stingere; 

 f) asigură existenţa, întreţinerea în bună stare de utilizare a stingătoarelor, posturilor de 

                incendiu  şi  celorlalte  mijloace  de  prevenire  şi  stingere  a incendiilor şi urmăresc ca 
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                acestea să fie cunoscute de salariaţi ; 

 g) asigură  respectarea  normelor  de  prevenire  de către personalul subordonat şi de către 

                persoanele care au acces în spaţiile pe care le controlează ; 

 h) fac  propuneri  (utilizatorului)  privind  perfecţionarea organizări şi dotării în domeniul 

                prevenirii şi stingerii incendiilor ; 

 i)  să se asigure evacuarea persoanelor şi bunilor în caz de incendiu ; 

 j)  să conducă intervenţia pentru stingerea incendiilor până la sosirea pompierilor ; 

            k) propune managerului  (utilizatorului)  sancţionarea  sau  recompensarea personalului 

din 

                subordine  pentru  încălcări  ale  măsurilor  de  P.S.I.  sau pentru  înlăturarea oportună a 

                unor cauze potenţiale de incendiu ; 

 l)  să cunoască foarte bine prevederile prezentei instrucţiuni . 

 
C. Obligaţiile persoanelor încadrate în muncă 

 
 Art.11. Persoanele încadrate în muncă au următoarele obligaţii principale privind 

prevenirea şi stingerea incendiilor : 

 a) să respecte regulile şi măsurile  de apărare împotriva incendiilor, aduse la cunoştinţă, 

sub orice formă, de patron sau de persoanele desemnate de acesta ; 

 b) să utilizeze, potrivit instrucţiunilor date de manager sau de persoanele desemnate de 

acesta, substanţele periculoase, instalaţiile, utilajele, maşinile, aparatura şi echipamentele de 

lucru ; 

 c) să nu efectueze manevre şi modificări nepermise ale mijloacelor tehnice de protecţie 

sau de intervenţie pentru stingerea incendiilor ; 

 d) să comunice, imediat, patronului ori persoanelor împuternicite de acesta orice situaţie 

pe care este îndreptăţit să o considere un pericol de incendiu, precum şi orice defecţiune sesizată 

la sistemele de protecţie sau de intervenţie pentru stingerea incendiilor ; 

 e) să coopereze cu salariaţii desemnaţi de manager, atât cât îi permit cunoştinţele şi 

sarcinile sale, în vederea realizării măsurilor de apărare împotriva incendiilor ; 

 f) să acorde ajutor, atât cât este raţional posibil, oricărui salariat aflat într-o situaţie de 

pericol ; 

 g) să participe la toate instruirile P.S.I. la care este solicitat, să dovedească receptivitate şi 

disciplină ; 

 h) să cunoască şi să respecte prevederile normelor P.S.I. pe locul de muncă ; 

 i)  să îndeplinească la termen măsurile şi sarcinile ce le revin privind P.S.I. date de patron 

sau şeful locului de muncă ; 

 j)  să nu blocheze ieşirile, culoarele şi alte căi de acces cu materiale ce ar putea împiedica 

evacuarea persoanelor şi bunurilor în caz de incendiu ; 

 k) să întreţină mijloacele de primă intervenţie de la locul de muncă şi să le păstreze în 

bună  stare. 

 Art.12. La terminarea programului de lucru personalul salariat verifică : 

  curentul electric a fost deconectat (acolo unde este cazul); 

instalatia de climatizare 

 

  în încăpere nu au rămas surse potenţiale de aprindere. 
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         Art.13. Personalul încadrat în muncă nu are voie să utilizeze focul deschis în spaţiile 

spitalului . 

         Art.14. Fumatul este interzis pe teritoriul spitalului. 

         Art.15. Persoanele care fac parte din echipele de primă intervenţie pe locul de muncă au 

obligaţia de a participa la instruiri şi exerciţii şi de a-şi însuşi operaţiile de intervenţie pe care 

trebuie să le desfăşoare . 

         Art.16. . 

   Art.17. La montarea aparatelor electrice  : 

  să cunoască măsurile specifice de P.S.I. ; 

  să nu blocheze căile de acces ; 

  să nu utilizeze focul deschis, sub nici o formă . 

  

D. Organizarea locului de munca 

        

         Art.18. Locul de munca unde se lucreaza cu foc deschis va fi bine delimitat , personalul 

cunoscând cu precizie perimetrul ce trebuie supravegheat, in conformitate cu prevederile legale .       

         Art.19.  Obiectivul trebuie sa fie prevăzut cu post telefonic in vederea alarmarii organelor 

de intervenţie (pompieri militari) . 

         Art.20. Perimetrul unde se lucreaza cu foc deschis trebuie sa fie iluminat corespunzator, 

fara a exista zone lipsite de vizibilitate, care sa favorizeze initierea unui incendiu . 

         Art.21.   La locul de munca unde se lucreaza cu foc deschis nu vor fi permise persoane 

straine si nu va fi permisa depozitarea de substante toxice, caustice, inflamabile sau exploxive . 

         Art.22.  Personalul destinat activitatii de interventie in caz de incendiu va fi instruit si 

verificat in acest sens . 

         Art.23.   Personalul destinat activitatii de interventie in caz de incendiu va fi dotat cu trusa 

de prim ajutor (Anexa 2 la prezentele instrucţiuni) .          

         Art.24.   La locul de munca unde se lucreaza cu foc deschis sunt strict interzise orice fel de 

improvizatii si se vor lua urmatoarele masuri : 

  Este interzis consumul de alcool de catre personalul care lucreaza cu foc deschis in 

timpul exercitarii functiei, prezentarea la locul de munca sub influenta alcoolului sau 

accesul persoanelor aflate in stare de ebrietate in incinta obiectivelor unde se lucreaza cu 

foc deschis . 

  Este interzis fumatul sau utilizarea focului deschis in locurile in care acestea pot provoca 

incendii sau explozii.  . 

  Persoanele ce urmeaza a lucra cu foc deschis vor fi supuse unui riguros control medical 

privind starea de sanatate fizica si mentala, care sa confirme ca acestea vor face fata 

conditiilor impuse . 

  La inceperea lucrarii personalul  va fi instruit privind natura obiectivelor unde se lucreaza 

cu foc deschis, amplasarea, intinderea si vulnerabilitatea lor, punctele de acces si alte 

criterii specifice . 

  Personalul care lucreaza cu foc deschis va incunostiinta conducerea societatii si seful 

ierarhic despre producerea oricarui eveniment in timpul executarii serviciului si despre 

masurile luate . 
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  In caz de avarii produse la instalatii unde se lucreaza cu foc deschis personalul va 

informa de indata conducerea societatii si va lua (in limita cunostintelor si posibilitatilor 

unei interventii fara risc) primele masuri ce se impun . 

  In caz de incendiu, se vor lua imediat masuri de stingere si salvare a persoanelor, 

bunurilor si valorilor din incinta obiectivului unde se lucreaza cu foc deschis, va fi 

anuntata conducerea si in functie de amploarea evenimentului, vor fi anuntati pompierii 

militari la tel.: 981 ,112.          

  Instructiunile nu sunt limitative sau exclusive, ele putând fi completate permanent, in 

conformitate cu situatiile concrete existente la un moment dat la locul de munca . 

 

 

 

 

E. Dotarea cu echipament de interventie si masuri organizatorice 

 

        Art.25. In toate punctele de lucru se vor lua masuri de paza impotriva incendiilor, astfel : 

  Se va dota fiecare punct de lucru si sediul social cu stingătoare în conformitate cu 

„TABELUL  CU SITUATIA MIJLOACELOR DE APARARE  IMPOTRIVA 

INCENDIILOR” din prezentul documentar . 

   

  Fiecare sef de punct de lucru va instrui personalul sectiei care isi desfasoara activitatea in 

sectorul respectiv, privind PLANUL DE ORGANIZARE A EVACUARII al obiectivului 

.  

        Art.26. Toti angajatii spitalului care desfasoara activitatea in punctele de lucru vor fi 

instruiti lunar/trimestrial – acest lucru fiind consemnat in FISELE INDIVIDUALE P.S.I. 

        Art.27. La locurile de munca unde se lucreaza cu foc deschis - aceasta activitate va fi 

permisa numai dupa s-a emis  PERMISUL DE LUCRU CU FOC DESHIS si a luat toate 

masurile organizatorice legale ; 

        Art.28. Dupa terminarea activitatii de LUCRU CU FOC DESCHIS sefii acestor lucrari vor 

verifica personal daca nu sunt focare de incendiu ; 

 

III. NORME DE P.S.I. 

 

1. Cladiri si incaperi social - administrative si de alte  destinatii 

 

  În clădirile şi încăperile cu orice destinaţie se vor lua măsurile de reducere la minimum a 

pericolului potenţial de incendiu, în sensul limitării la strictul necesar a materialelor 

combustibile care pot constitui pericol de incendiu. 

  Uşile spre căile de evacuare, ieşirile, casele scărilor şi căile special prevăzute pentru 

evacuarea persoanelor şi bunurilor materiale, nu vor fi blocate sau suprimate, chiar dacă 

în clădire există şi alte căi de evacuare, practicabile şi accesibile. 

  În casele scărilor, pe coridoare şi pe alte căi de evacuare ale clădirilor, se interzice 

amenajarea unor locuri de muncă, depozite etc., aşezarea de birouri, dulapuri, fişete, 

materiale etc. care să împiedice sau să îngreuneze evacuarea persoanelor sau bunurilor 

materiale sau să mărească pericolul de incendiu. 
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  La construcţiile la care casa scărilor se continuă spre subsol, se vor afişa la loc vizibil 

semne indicatoare corespunzătoare în sensul ieşirii spre exterior. 

  În clădirile administrative nu se vor depozita lichide combustibile în cantităţi mai mari de 

25 l. Această cantitate se va păstra în bidoane metalice închise şi se va depozita în locuri 

ferite de posibilitatea producerii de incendii. 

  Depozitarea materialelor combustibile sau construirea de boxe din material combustibil 

în podul clădirilor este interzisă. 

  În poduri, magazii, precum şi în orice alt loc care prezintă pericol de incendiu este 

interzis iluminatul cu flacără deschisă (lumânări, chibrituri, lămpi de petrol etc.) sau 

folosirea altor surse. 

   

  Curăţirea pardoselii (parchete, duşumele etc.) de regulă se va face cu soluţii pe bază de 

detergenţi 

  Materialele textile folosite pentru curăţire, îmbibate cu substanţe combustibile (ulei, ceară 

etc.) se vor colecta în cutii metalice închise şi se vor evacua la sfârşitul programului de 

lucru în locuri anume stabilite. 

  Pulverizarea insecticidelor sau altor substanţe inflamabile pentru dezinfectări se va 

efectua la lumina zilei şi numai după înlăturarea oricăror surse de foc sau scântei. 

  Aparatele electrice (aspiratoare de praf, lustruitoare de parchet, radiatoare, ventilatoare, 

fiare de călcat, frigidere, lămpi de birou, maşini de calcul etc.) vor fi întrebuinţate numai 

dacă sunt în perfectă stare de funcţionare şi cu respectarea instrucţiunilor tehnice 

elaborate de întreprinderea producătoare. 

 

          Art.29. În birouri se vor asigura instalaţii electrice în bună stare, cu legătură de 

împământare şi cu prize bine fixate . 

          Art.30. SE INTERZICE racordarea mai multor consumatori la aceeaşi priză (depăşirea 

puterii instalate) . 

          Art.31. Căile de evacuare vor fi menţinute în permanenţă în stare liberă, uşor accesibile . 

          Art.32. Resturile de hârtii şi altă maculatură vor fi colectate şi evacuate zilnic din birouri . 

          Art.33. Se interzice păstrarea în birouri a materialelor inflamabile şi a altor materiale 

periculoase, chiar şi temporar . 

 

2.  Magazii si depozite 

 

 Art.34.  Materialele se vor depozita, în mod ordonat, pe stive cu intervale între ele. 

  Depozitarea materialelor solide, lichide şi gazoase şi a altor substanţe precum şi a 

deşeurilor şi ambalajelor se face în raport de natura, forma, dimensiunea, mod de 

ambalare şi proprietăţile fizico-chimice ale acestora din punct de vedere al prevenirii şi 

stingerii incendiilor (grupa sau clasa de combustibilitate) tendinţa de autoaprindere, 

autoinflamare, explozie, comportarea în contact sau în prezenţa cu alte substanţe, precum 

şi în caz de incendiu. 

  Materialele cu forme geometrice sau dimensiuni similare ori asemănătoare, precum şi 

cele ambalate în lăzi, saci şi baloturi se depozitează în stive (secţii, sectoare), cu 
respectarea distanţelor de siguranţă între ele sau faţă de necesităţi şi a suprafeţelor ori 
cantităţilor maxime admise. Stivele vor avea înălţimea, lăţimea şi culoarea astfel stabilite 
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şi asigurate încât în caz de incendiu să se permită manipularea cu uşurinţă a materialelor 

cu mijloace din dotare, precum şi accesul personalului de intervenţie pentru stingerea şi 

evacuarea. Aceleaşi condiţii se vor respecta şi la depozitarea ambalajelor . 

  La depozitarea materialelor solide, lichide, gazelor şi a altor substanţe combustibile 

precum şi a ambalajelor se vor asigura distanţele de siguranţă faţă de: instalaţiile, 

mijloacele şi elementele de încălzire, precum şi faţă de instalaţiile, utilajele şi agregatele 

tehnologice care funcţionează la o temperatură mai mare decât temperatura mediului 

ambiant, astfel încât să nu se producă aprinderea acestor materiale şi substanţe; corpurile 

electrice şi alte mijloace de iluminat, astfel încât să nu se producă aprinderea materialelor 

ori substanţelor sau deteriorarea instalaţiilor şi mijloacelor respective 

  Rafturile pe care se depozitează materialele combustibile trebuie să fie incombustibile. În 

cazul când rafturile sunt combustibile, acestea se vor ignifuga conform normativului de 

specialitate 

  Se interzice să se depoziteze în spaţiile de depozitare cantităţi mai mari de materiale, 

lichide, gaze sau alte substanţe decât capacitatea maximă stabilită pentru spaţiile 

respective. 

  În spaţiile de depozitare a materialelor şi substanţelor combustibile sau explozive, nu se 

admite amenajarea de spaţii pentru birouri; finisarea, încercarea şi repararea produselor 

sau ambalajelor depozitate, precum şi pentru livrarea lichidelor combustibile. 

  Este interzisă delimitarea spaţiilor de depozitare (gestiunilor) prin elemente de 

compartimentare combustibile (plăci aglomerate din lemn, fibrolemnoase şi din mase 

plastice, cherestea, carton asfaltat etc). 

  Spaţiile închise în care se depozitează substanţe combustibile (lichide volatile, gaze) 

trebuie să fie ventilate (aerisite) în permanenţă, astfel încât să nu se poată forma 

amestecuri explozive. 

  Manipularea materialelor şi substanţelor precum şi a ambalajelor se va face în aşa fel 

încât să nu aibă loc loviri, ciocniri, revărsări, degradări sau alte condiţii care să  ca 

cauzeze izbucnirea sau propagarea incendiilor sau producerea de explozii . 

  În spaţiile de depozitare a materialelor, substanţele şi ambalajele combustibile sau care 

prezintă pericol de incendiu sau explozie, precum şi în apropierea acestora, utilizarea 

focului deschis este interzisă . 

  La terminarea programului de lucru în depozite, instalaţia electrică se deconectează. 

  Teritoriul depozitelor, inclusiv terenul din jur va fi curăţat de vegetaţia uscată (iarbă, 

frunze etc) . 

  În timpul executării operaţiilor de încărcare şi descărcare, motoarele mijloacelor auto vor 

fi oprite . 

  Personalul de deservire a mijloacelor de transport a materialelor şi substanţelor 

combustibile şi explozive, precum şi cel de însoţire a acestora, trebuie să cunoască şi să 

respecte normele şi regulile de prevenire şi stingere a incendiilor pentru materialele pe 

care le transportă ori însoţesc . 

   

  În zonele vecine spaţiilor de depozitare trebuie să se verifice dacă nu există condiţii care 

să ducă la producerea de incendii în depozite sau la propagarea celor izbucnite în 

apropiere acestora . 
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  Pentru fiecare material sau substanţă depozitată se va stabili şi asigura substanţe 

stingătoare adecvate. În caz de incendiu, concomitent cu stingerea acestora, se vor evacua 

materialele din spaţiile închise se va asigura evacuarea fumului şi gazelor fierbinţi. În 

depozitele deschise de materiale combustibile se vor lua măsuri de supraveghere şi 

control a zonelor învecinate, atât pe timpul incendiului cât şi după lichidarea acestuia . 

  În caz de incendiu, personalul din schimb va interveni prin echipele de stingere a 

incendiilor cu mijloacele iniţiale de stingere din dotare, va anunta pompierii militari şi va 

aplica după caz, planul de evacuare . 

 Art.35. Corpurile de iluminat vor fi protejate împotriva loviturilor mecanice . 

 Art.36. Accesul altor persoane este strict limitat, sub supravegherea gestionarilor . 

   

            Art.37. Este interzis cu desăvârşire fumatul . Se interzice utilizarea focului deschis . 

 

 

 

 
 

 

 

 

IV. ORGANIZAREA APĂRĂRII ÎMPOTRIVA INCENDIILOR 

      LA   ....................................................................... 

 
 
VARIANTA I (pe tmp de zi) 

  Şeful grupei de intervenţie:  

  Acţionează cu hidranţi :   

  Întrerupe curentul electric:   

  Acţionează cu stingătoarele:    

  Evacuează bunurile materiale:  

  Loc de evacuare a bunurilor materiale :  

  Evacuează personalul angajat :  

  Anunţă pompierii la tel. 112 :   
 
VARIANTA II (pe timp de noapte) 

  Şeful grupei de intervenţie:   

  Acţionează cu hidranţi :   

   Întrerupe curentul electric:   

  Acţionează cu stingătoarele:  

  Evacuează bunurile materiale:  

  Loc de evacuare a bunurilor materiale :  

  Anunţă pompierii la tel. 112 : 
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ANEXA 1 LA INSTRUCTIUNI PROPRII 
 

CLASIFICAREA MATERIALELOR ŞI SUBSTANŢELOR DEPOZITATE 

( DUPĂ CLASA DE PERICULOZITATE ) 

 

 

1. Construcţiile şi încăperile de depozitare a materialelor şi substanţelor, se realizează 

corespunzător prevederilor  reglementărilor tehnice, având în vedere categoria de pericol de 

incendiu şi clasa de periculozitate a acestora, determinată în funcţie de aportul pe care-l pot 

aduce la apariţia şi dezvoltarea incendiilor, precum şi de sensibilitatea lor la efectele incendiilor, 

conform tabelului . 

 

În tabel sunt prezentate numai materialele şi substanţele care s-ar putea găsi la ……. 

 

Clasa  de 

Periculozi

tate 

Caracteristicile 

materialelor şi 

substanţelor 

 

 

Felul 

Ambalajului 

 

Exemple 

0 1 2 3 

P.1. Fără 

Periculozi-

tate 

Materiale incom-

bustibile care nu pot da 

naştere la reacţii 

periculoase 

 

Fără ambalaje 

(în vrac) sau în 

ambalaje 

incombustibile 

fructe, legume, carne; conserve în 

cutii metalice sau borcane;  

 

P.2. Cu 

periculozi- 

tate redusă 

A. Materiale din clasa P1 În ambalaje cu 

combustibilitate 

redusă, 

menţionate în 

coloana 3. 

 

conserve în ambalaje incombustibile 

în navete  sau lădiţe combustibile  

B. Materiale care se  

    aprind greu, au o 

    viteză redusă de ardere 

    şi nu au o putere 

    calorică mare. 

Neambalate în 

ambalaje 

menţionate în 

coloana 3. 

Aparate electrice; obiecte executate 

din bachelită şi răşini fenolice; 

melamină; baloţi de lână (spălată şi 

uscată); zahăr brut şi cereale în vrac 

sau în saci; produse de panificaţie; 

 

C. Lichide incombustibi-  

     le inerte 

 

În ambalaje 

combustibile 

Lapte, apă minerală în butelii din 

plastic, cutii carton, etc. 
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P.3.Cu 

periculozi- 

tate medie 

A. Materialele din clasele 

     P1 şi P2 

Ambalate în 

cutii de carton 

- 

B. Materiale cu 

combustibilitate medie 

(care nu se încadrează în 

clasele P4 şi P5) şi cu 

putere calorifică cel mult 

27.3 Mj/kg 

În orice fel de 

ambalaje, cu 

excepţia celor 

din materiale 

plastice 

spongioase 

Mobilă şi obiecte masive din lemn; 

fibre animale (lână, mătase naturală, 

păr, etc.) şi fibre  artificiale cu 

combustibilitate redusă 

amidon, făină de  cereale, zahăr 

cristalizat, paste făinoase şi alte 

articole de băcănie, ambalate în 

pungi; tutun; ceai; legume uscate; 

grăsimi, etc 

C. Lichide combustibile 

cu temperatura de 

inflamabilitate mai mare 

de 100oC. 

În ambalaje 

incombustibile 

care pot fi 

introduse în 

cutii de carton. 

Vopsele de ulei in cutii, borcane, 

uleiuri vegetale în sticle . 

P.4.Cu 

periculozi- 

tate mare 

A. Materiale şi produse 

din clasele P1 - P3 

În ambalaje din 

materiale 

plastice 

spongioase 

 

- 

 B. Materiale 

combustibile cu viteză 

mare de ardere cu putere 

calorifică mai mare de 

27.3 MJ/ kg. 

Indiferent de 

forma de 

ambalare 

fibre vegetale ( în, cânepă,bumbac); 

fibre artificiale cu putere calorifica 

mai mare de 27,3 MJ/kg; confecţii 

executate din asemenea fibre; fibre 

textile; vată; celuloză, .carton; hârtie; 

cauciuc brut sau prelucrat; materiale 

plastice şi obiecte confecţionate din  

acestea (alt fel decât sub formă de 

fibre) care nu sunt menţionate la 

clasa P3. 

 



 

 

 

 

                    

12 

C. Materiale şi produse 

incom-bustibile care pot 

suferi deteriorări 

importante în urma 

acţiunii tempera-turilor 

înalte, a apei sau gazelor 

corozive. 

 

Indiferent de 

natura 

ambalajelor 

Aparatura electrică şi electronică 

având relee şi contacte sensibile 

necapsulate ; tuburi electronice; 

produse cosmetice. 

D. Materiale şi produse 

care sub efectul 

temperaturii degajă 

cantităţi importante de 

gaze corozive. 

 

Indiferent de 

natura 

ambalajelor 

Policlorură de vinil, teflon şi răşini 

epoxidixe, acid clorhidric, clorură de 

var, etc. 

P.5.Cu 

periculozi-

tate 

deosebit 

de mare 

 

 

A. Materiale instabile 

care se pot descompune 

explo-ziv la temperatură 

naturală. Materiale care 

pot exploda sub efectul 

încălzi-rii, frecării, 

loviturii sau al şocurilor 

de detonaţie. Obiecte 

pirotehnice. 

 

Indiferent de 

modul de 

ambalare 

apă oxigentă concentrată; azotat de 

amoniu sau potasiu;  

B. Materiale care la 

contactul cu alte 

materiale pot da naştere 

la reacţii explozive sau se 

pot aprinde. 

 

Indiferent de 

modul de 

ambalare 

acetonă, acid acetic, amoniac, 

peroxizi de potasiu sau sodiu, etc. 

C. Materiale susceptibile 

să se autoaprindă 

Indiferent de 

modul de 

ambalare 

cărbune , deşeuri de cauciuc sau lână;  

 E. Materiale care sub 

efectul căldurii degajă 

cantităţi mari de gaze 

combustibile sau toxice. 

 

Indiferent de 

modul de 

ambalare 

acetonă; cloroform;  
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F. Materiale care în 

contact cu apa se aprind, 

degajă temperaturi 

capabile să aprindă 

materialele combustibile 

din imediata vecinătate 

sau degajă gaze 

combustibile. 

 

Indiferent de 

modul de 

ambalare 

hidroxid de calciu (var nestins); 

G. Recipienţi cu gaze 

comprimate 

Indiferent de 

modul de 

ambalare 

Recipienţi ficşi sau transportabili cu 

gaze sub presiune; recipienţi de tip 

“Spray” etc. 

H. Substanţe sau materia- 

le solide care au o putere 

calorifică mai mare de 

33.6 MJ/ kg sau caracte-

rizate printr-o ardere 

deosebit de intensă. 

Lichide combustibile cu 

temperatura de inflama-

bilitate mai mică de55oC. 

Gaze combustibile 

 

Indiferent de 

modul de 

ambalare 

Celuloid şi obiecte din celuloid; 

permanganat de sodiu,  peroxizi de 

potasiu, sodiu,; petrol lampant; 

benzină;; alcool etilic,  

 

 

ANEXA 2 LA INSTRUCTIUNI PROPRII 
Ordin nr.427 din 14 iunie 2002 pentru aprobarea componenţei trusei sanitare şi a 

baremului de materiale, ce intră în dotarea posturilor de prim ajutor fără cadre 

medicale 

                              Ministrul sănătăţii şi familiei, văzând Referatul de aprobare nr.D.B. 7.038 

din 14 iunie 2002 al Direcţiei generale de asistenţă medicală, în temeiul Hotărârii Guvernului 

nr. 22/ 2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii şi Familiei, cu 

modificările şi completările ulterioare,emite următorul ordin :  

Art.1. (1) Se aprobă componenţa trusei sanitare folosite pentru acordarea primului ajutor 

medical, care se află în dotarea posturilor fixe de prim ajutor fără cadre medicale din 

întreprinderi, instituţii şi unităţi economice, şcoli, cabane turistice şi altele asemenea, denumită 

în continuare trusă sanitară, prevăzută în anexa nr.1 . 

(2) Persoanele juridice care desfăşoară activităţile prevăzute în anexa nr. 2 sunt obligate să aibă 

în dotare trusă sanitară . 

Art.2. (1) Fabricarea şi punerea pe piaţă a trusei sanitare se autorizează de Ministerul Sănătăţii 

şi Familiei pentru fiecare furnizor . 

(2) Trusele sanitare folosite pentru acordarea primului ajutor medical din dotarea posturilor 

fixe de prim ajutor fără cadre medicale din întreprinderi, instituţii şi unităţi economice, şcoli, 

../../Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/Program%20FilesAgenda7CBibliotklegalcachetemp00047699.htm
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cabane turistice şi altele asemenea, aflate în prezent în dotarea acestora, pot fi utilizate până la 

expirarea duratei de folosinţă a componentelor lor . 

Art.3. Se aprobă baremul de materiale ce intră în dotarea trusei sanitare a posturilor de prim 

ajutor fără cadre medicale din întreprinderi, instituţii şi unităţi economice, şcoli, cabane 

turistice şi altele asemenea, prevăzut în anexa nr.3 . 

Art.4. Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin . 

Art.5. Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin anexa nr. 1 a părţii a II-a, intitulată 

"Norme tehnice în unele domenii ale asistenţei medicale", din Ordinul ministrului sănătăţii nr. 

56/1974 îşi încetează aplicabilitatea . 

Art.6. Direcţiile implicate din cadrul Ministerului Sănătăţii şi Familiei, precum şi direcţiile de 

sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentului ordin . 

Art.7.Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I . 

                                                                                

                                                                                             

ANEXA Nr. 1  

                 Competenta trusei sanitare folosite pentru acordarea primului ajutor medical, care 

se află în dotarea posturilor fixe de prim ajutor fără cadre medicale din întreprinderi, instituţii 

şi unităţi economice, şcoli, cabane turistice şi altele asemenea  

1.1.  Trusa sanitară se compune dintr-o cutie din material plastic, cu colţuri şi muchii rotunjite, 

în care sunt depozitate instrumente şi materiale sanitare, medicamente şi materiale diverse. 

        Anexa nr. 3 la ordin prevede conţinutul minim obligatoriu al trusei sanitare din dotarea 

posturilor fixe de prim ajutor fără cadre medico-sanitare. 

        Opţional trusa sanitară poate conţine şi alte dispozitive medicale, cum ar fi: folie 

termoizolantă, dispozitiv care asigură soluţia de conservare a energiei corpului omenesc în 

situaţii grave. 

1.2. Cutia trusei sanitare trebuie să fie rigidă, realizată din material plastic rezistent, cu 

marginile şi colţurile rotunjite. Ea trebuie : 

a) să asigure etanşeitatea corespunzătoare pentru protejarea conţinutului faţă de praf şi 

umezeală printr-un sistem de închidere ferm ; 

b) să fie inscripţionată, vizibil de la o distanţă de minimum 5 m, cu denumirea produsului şi a 

furnizorului sau, după caz, a producătorului ; 

c)   să permită vizualizarea conţinutului sau să aibă inscripţionată lista conţinutului; 

d) să fie dimensionată şi compartimentată corespunzător, în vederea depozitării şi asigurării 

integrităţii componentelor prevăzute în anexa nr.3. 

Calitatea materialelor sanitare, a instrumentelor şi a medicamentelor va fi verificată şi 

certificată în conformitate cu prevederile în vigoare privind evaluarea conformităţii de către 

organele abilitate ale Ministerului Sănătăţii şi Familiei. 
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ANEXA Nr. 2 

        Trusele sanitare de acordare a primului ajutor medical vor fi folosite astfel : 

1. Activităţi industriale, agricole şi de prestări de servicii : 

    a) în secţii de activitate cu mai mult de 5 persoane - una la cel mult 25 de persoane ; 

    b) activităţi cu locuri de muncă dispersate, indiferent de numărul de angajaţi ; 

    c) mijloace de transport în comun, altele decât auto . 

2. Activitate de comerţ : 

    a) spaţii comerciale care permit accesul direct al clienţilor la mărfurile expuse ; 

    b) spaţii comerciale organizate pe subunităţi pentru prezentare şi desfacere ; 

    c) pieţe agroalimentare ; 

    d) staţii de distribuire a carburanţilo r.  

3. Activităţi de învăţământ, proiectare-cercetare : 

    a) grădiniţe, şcoli, alte instituţii de învăţământ care nu dispun de cabinet medical propriu - 

cel puţin una la 50 de elevi ; 

    b) ateliere şcolare, săli de sport ;  

    c) cămine şi internate ; 

    d) alte activităţi de proiectare-cercetare - cel puţin una la 25 de persoane . 

4. Activităţi culturale şi recreative : 

    a) săli de spectacole - una la cel puţin 100 de locuri ; 

    b) săli de sport sau de întreţinere fizică, altele decât cele din instituţiile de învăţământ ; 

    c) cluburi, alte spaţii pentru activităţi de divertisment cu cel puţin 10 locuri ; 

    d) baruri, restaurante, hoteluri, moteluri, pensiuni, unităţi agroturistice . 

ANEXA Nr. 3 

CONŢINUTUL MINIM OBLIGATORIU AL TRUSEI SANITARE 

Denumirea materialului 
Numărul de 

bucăţi 

Cutie din material plastic, etanşă, cu colţuri rotunjite  1 

Foarfece cu vârfuri boante  1 

Garou 50 cm  1 

Deschizător de gură din material plastic  1 

Dispozitiv de respiraţie gură la gură  1 

Pipă Guedel mărimea 4  1 
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Pipă Guedel mărimea 10  1 

Mănuşi de examinare, pereche  4 

Pahare de unică folosinţă  5 

Batiste de hârtie cu soluţie dezinfectantă  10 

Aţele din material plastic  2 

Feşi din tifon mici 5 cm/4 m  5 

Feşi din tifon mari 10 cm/5 m  3 

Bandaj triunghiular l = 80 mm  2 

Vată hidrofilă sterilă, pachet A 50 g  2 

Ace de siguranţă  12 

Leucoplast 5 cm/3 m  1 

Leucoplast 2,5 cm/2,5 m  1 

Alcool sanitar 200 ml  1 

Comprese sterile 10 cm/8 cm x 10 buc.  10 

Pansament individual 2 cm/6 cm  10 

Pansament cu rivanol 6 cm/10 cm  5 

Plasture 6 cm/50 cm  1 

Creion  1 

Caiet a 50 de pagini  1 

Broşură cu instrucţiuni de prim ajutor  1 

Rivanol soluţie 10/00, 200 ml  1 

Apă oxigenată sau perogen  1 

Alcool iodat 200 ml  1 

NOTA: Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 531 din data de 22 iulie 2002 . 
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Prezentele instructiuni nu sunt limitative,ele pot fi modificate in functie de 

specificul locului de munca din spital. 
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