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Departamentul Construcţiilor şi
Dezvoltării Teritoriului
Republicii Moldova

Departamentul Situaţii
Excepţionale
Republicii Moldova

nr. 25 din 28.04.2004

nr. 25 din 28.04.2004
ORDIN

Cu privire la aprobarea “Instrucţiunii privind
evidenţa surselor de alimentare cu apă pentru
stingerea incendiilor şi supravegherea după
starea lor pe teritoriul Republica Moldova”.
În scopul executării Legii nr. 267-XIII din 09 noiembrie 1994 “Privind apărarea împotriva
incendiilor” (Monitorul Oficial, a. 1995, nr. 15-16, art. 144) care este îndreptat spre executarea
sistemei măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor, prin acţiuni prioritare de intervenţie, de
blocare şi salvare în caz de incendii şi avarii. Departamentul Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului
şi Departamentul Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova,
O R D O N:
1.

Se aprobă “Instrucţiunea privind evidenţa surselor de alimentare cu apă pentru stingerea
incendiilor şi supravegherea după starea lor pe teritoriul Republicii Moldova”.

2.

Autorităţile administraţiei publice locale, subunităţilor Serviciului Salvatori şi Pompieri al
Departamentului Situaţii Excepţionale RM, serviciului “Apă-Canal”, întreprinderilor de
exploatare a fondului locativ şi altor întreprinderi să traseze măsurile necesare şi să asigure
executarea instrucţiunei respective.

3.

De a abroga ordinul Departamentului Situaţii Excepţionale Republicii Moldova nr.166 din
02.07.2003.

Director general al
Departamentului Construcţiilor şi
Dezvoltării Teritoriului Republicii
Moldova
semnat

I.Semenovcher

Director general al
Departamentului Situaţii
Republicii Moldova

semnat

Excepţionale

F.Beşleaga
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“APROBAT”
Director general al Departamentului
Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului al
Republicii Moldova
semnat/ştampilat

I.Semenovcher

28 aprilie 2004

“APROBAT”
Director general al Departamentului
Situaţii Excepţionale al
Republicii Moldova
semnat/ştampilat

F.Beşleaga

20 aprilie 2004
“ÎNREGISTRAT”
Ministerul Justiţiei
Republicii Moldova
V.Dolghieru
nr. 372 din 25 mai 2004

INSTRUCŢIUNEA
privind evidenţa surselor de alimentare cu apă
pentru stingerea incendiilor şi supravegherea
după starea lor pe teritoriul Republicii Moldova
Instrucţiunea este elaborată în scopul executării prevederilor Legii Republicii Moldova
nr.267-XIII din 09.11.1994 “Privind apărarea împotriva incendiilor” (Monitorul Oficial RM, a.1995,
nr.15-16, art.144) cu scopul coordonării reciproce a acţiunilor de serviciu dintre Direcţia Pompieri şi
Salvatori şi întreprinderile prestatoare de servicii alimentare cu apă şi canalizare, autorităţile
administraţiei publice locale, întreprinderile municipale de gestionare a fondului locativ, în timpul
lichidării incendiilor, avariilor, calamităţilor naturale şi altor situaţii excepţionale, precum şi pentru
evidenţa surselor de alimentare cu apă pentru stingerea incendiilor şi supravegherea după starea lor
pe teritoriul Republicii Moldova.
I. Dispoziţii generale
Întreţinerea în stare de funcţionare permanentă a surselor de alimentare cu apă pentru
stingerea incendiilor şi utilizarea acestora în timpul stingerii incendiilor şi lucrărilor de deblocare şi
salvare, instruirea tehnică şi aplicaţiile pompierilor şi salvatorilor prevede îndeplinirea următoarelor
acţiuni (măsuri):
- înregistrarea surselor de apă pentru stingerea incendiilor;
- organizarea calitativă a controlului stării tehnice a surselor de apă pentru stingerea
incendiilor şi sistematizarea acestora;
- instalarea liniilor de legătură operative bilaterale dintre serviciul de pompieri şi salvatori, şi
întreprinderile prestatoare de servicii alimentare cu apă şi canalizare ale primăriilor raioanelor,
oraşelor (municipiilor), satelor (comunelor) şi întreprinderilor;
- efectuarea la timp a controlului tehnic al surselor de apă pentru stingerea incendiilor,
punerea în exploatare a acestora în perioada de primăvară-vară şi toamnă-iarnă;
- efectuarea încercărilor hidraulice, a sistemelor, în regimul de exploatare în caz de incendiu
cu stabilirea debitului necesar;
- studierea de către efectiv al DPS (Direcţia Pompieri şi Salvatori) punctelor de amplasare a
surselor de apă pentru stingerea incendiilor.
Responsabilitatea pentru îndeplinirea acţiunilor (măsurilor) enumerate mai sus revine:
- conducătorilor întreprinderilor prestatoare de servicii alimentare cu apă şi canalizare “ApăCanal”, direcţiilor de producţie a gospodăriei comunale IMGFL (Întreprindere municipală de
gestionarea a fondului locativ);
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-

conducătorilor de întreprinderi, organizaţii şi instituţii la balanţa cărora se află sursa de
apă pentru stingerea incendiilor;
autorităţilor administraţiei publice locale;
conducătorilor şi adjuncţilor DPS.
II. Definiţii

În “Instrucţiunea privind evidenţa surselor de alimentare cu apă pentru stingerea incendiilor şi
supravegherea după starea lor pe teritoriul Republicii Moldova” (în continuare – “Instrucţiunea”) se
utilizează următoarele definiţii:
Abonat – persoana juridică sau fizică, antreprenor fără statut juridic, care efectuează
exploatarea sistemelor de alimentare cu apă. Noţiunea de “abonat” include şi întreprinderile,
organizaţiile create special în scopul dirijării şi exploatării fondului locativ sau a construcţiilor
inginereşti – asociaţiile de exploatare a blocurilor cooperative sau privatizate, asociaţiilor formate în
condominiu, organizaţii municipale sau departamentale care efectuează exploatarea fondului locativ.
Furnizor – agent economic care furnizează consumatorilor apă potabilă sau recepţionează
apele uzate prin sistemele centralizate pe care le exploatează.
Capacitatea de transport a conductei de apă – posibilitatea conductei de apa de a tranzita
cantitatea de apă calculată într-o unitate de timp.
Sistemul de distribuţie a apei – sistemul de conducte şi instalaţii menit pentru alimentarea
cu apă.
Sursă de alimentare cu apă – sursă cu un volum de apă. Poate fi naturală (râu, iaz, mare)
sau artificială (rezervor, bazin, gradier).
Autorităţile administraţiei publice locale – Consiliul, primăria satului (comunei), oraşului
(municipiului), raionului care acţionează conform legilor în vigoare.
Sistemul interior de alimentare cu apă – complexul de instalaţii tehnico-sanitare, instalaţii,
reţele, armaturi, aparate de măsură şi control aflate în gestiune până la graniţa de balanţă.
Branşament – conducta de racord a sistemului interior la reţeaua publica (comunală) sau la
sursele proprii.
III. Funcţiile întreprinderilor prestatoare de servicii
alimentare cu apă şi canalizări (IMGFL)
1. Efectuarea lucrărilor de întreţinere şi exploatare a hidranţilor pentru stingerea incendiilor
montaţi pe reţelele de apă al localităţilor (efectuarea reparaţiilor, aplicarea măsurilor de prevenire a
îngheţării în perioada temperaturilor joase, înzestrarea hidranţilor cu indicatoare etc.).
Efectuarea acestor lucrări la reţelele de apă, turne de răcire, surse de apă de suprafaţă,
rezervoare de apă pentru stingerea incendiilor, debarcade şi a căilor de acces la aceste obiecte revine
întreprinderilor pe teritoriul cărora se află sursele de apă pentru stingerea incendiilor.
2. Efectuarea controlului tehnic al hidranţilor cu organizarea comisiei, în care obligatoriu se
include reprezentantul DPS (minimum de două ori pe an cu întocmirea unui proces-verbal).
3. Organizarea, (în comun) cu autorităţile administraţiei publice locale, acţiuni (măsuri) în
conformitate cu planurile în perspectivă privind îmbunătăţirea funcţionării sistemelor şi surselor de
alimentare cu apă pentru stingerea incendiilor (inelarea reţelelor de apă, montarea hidranţilor etc.).
4. În comun cu subdiviziunile DPS se acordează proiectele de construcţie şi renovare a
reţelelor de apă.
5. Informarea prin legătură telefonică a subdiviziunilor DPS despre deconectarea temporară,
ce ţine de: deconectarea energiei electrice, reparaţii şi renovare a diferitor tronsoane ale reţelelor de
apă pe care sunt montaţi hidranţi pentru stingerea incendiilor, despre reparaţia hidranţilor, micşorarea
(scăderea) presiunii în reţea cu indicarea adresei nominative.
În timpul executării reparaţiilor pe reţelele de distribuţie a apei pot fi deconectaţi maximum 5
(cinci) hidranţi montaţi în linie pe un tronson. În cazul în care se deconectează un număr mai mare de
hidranţi este necesară acordarea suplimentară cu DPS a sectorului respectiv, care execută lichidarea
incendiilor.
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6. Prezentarea la dispoziţia subdiviziunilor SPS (Serviciu Pompieri şi Salvatori), conform
regulilor în vigoare, a informaţiei ce caracterizează starea tehnică a sistemelor, surselor de alimentare
cu apă a localităţilor şi întreprinderilor.
7. Acţiunile întreprinse la primirea informaţiei despre incendiile ce au loc în localităţi şi
întreprinderi:
- dispecerul de serviciu a CADOII (Centrul automatizat de dirijare şi intervenţie la incendii
sau PLU (Punct de legătură a unităţii) a Unităţii Pompieri şi Salvatori, după deplasarea gărzii de
serviciu la locul incendiului, comunică dispecerului de serviciu “Apă-Canal” (IMGFL) adresa la care
a izbucnit incendiul;
- dispecerul de serviciu “Apă-Canal” (IMGFL) la primirea informaţiei concretizează
presiunea apei în reţelele din sectorul cu incendiu şi transmite informaţia dispecerului SPS;
- dacă dispecerul de serviciu SPS solicită ridicarea presiunii în sectorul dat, dispecerul de
serviciu “Apă-Canal”, ridică presiunea necesară dacă instalaţiile pot satisface tehnic cerinţele dictate
şi concretizează dacă debitul de apă este asigurat pentru lichidarea incendiului;
- dacă presiunea sau debitul de apă pentru lichidarea incendiului nu corespunde parametrlor
necesari, dispecerul de serviciu “Apă-Canal” (IMGFL) efectuează deconectarea tronsoanelor vecine
pentru a asigura debitul necesar pe tronsonul din sectorul cu incendiu;
- dacă incendiul are o tendinţă de dezvoltare, la cererea comandantului echipei de pompieri ce
efectuează stingerea incendiului, prin dispecerul de serviciu SPS, dispecerul de serviciu “Apă-Canal”
trimite la locul incendiului o brigadă de lăcătuşi, care în continuare, la sosire se prezintă la
comandantul echipei de pompieri şi acţionează sub comanda acestuia, coordonând acţiunile sale cu
dispecerul de serviciu “Apă-Canal” (IMGFL). Brigada de lăcătuşi părăseşte locul incendiului numai
cu acordul comandantului echipei de pompieri şi a dispecerului de serviciu “Apă-Canal”(IMGFL);
- în caz de incendiu la întreprinderile care sunt dotate cu staţii de pompare, dispecerul de
serviciu DPS, ţine legătura cu dispecerul de serviciu “Apă-Canal” ”(IMGFL) care în caz de
necesitate ridică presiunea şi debitul în reţelele de distribuţie a apei ce aprovizionează cu apă staţia
de pompare de la întreprindere.
IV. Funcţiile subdiviziunilor DPS
8. Ţinerea evidenţei, în registre speciale, a hidranţilor pentru stingerea incendiilor, surselor de
apă de suprafaţă, rezervoarelor de alimentare cu apă pentru stingerea incendiilor, debarcaderelor,
castelelor de apă şi a altor instalaţii şi surse de apă pentru stingerea incendiilor.
9. Cunoaşterea stării tehnice a surselor de alimentare cu apă în sectorul deservit. Toate sursele
de alimentare cu apă avariate sau scoase din funcţiune din alte motive, zilnic se introduc (înscriu) în
paragraful 6 al fişei de serviciu a gărzii, în registrul de evidenţă al surselor de apă pentru stingerea
incendiilor şi pe planşele cartografice ale surselor de apă şi sunt valabile până la lichidarea sau
reparaţia acestora.
10. Efectuarea controlului strict pentru reparaţia la timp a hidranţilor, rezervorilor,
platformelor, turnurilor de apă şi altor surse de alimentare cu apă pentru stingerea incendiilor.
Supravegherea asupra reparaţiei acestora în termen conform prescripţiei.
11. Şefii de gardă, comandanţii de echipă, conducătorii autospecialelor de intervenţie la
incendii, dispecerii de serviciu şi pompierii SPS sunt obligaţi permanent să studieze sistemele de
alimentare cu apă pentru stingerea incendiilor, să cunoască amplasarea şi capacitatea acestora,
diametrele reţelelor inelare de distribuţie, amplasarea vanelor de serviciu, studierea regulilor de
utilizare a sistemelor de alimentare cu apă pentru stingerea incendiilor în localităţile care nu sunt
dotate cu surse de apă pentru stingerea incendiilor.
12. Permanent să ţină sub control planurile de dezvoltare în perspectivă a sistemelor de
alimentare cu apă pentru stingerea incendiilor (construcţia reţelelor noi, rezervoarelor, platformelor
de alimentare cu apă din sursele de suprafaţă, montarea hidranţilor noi etc.).
13. Ţinerea sub control a tronsoanelor cu reţele terminus, tronsoanele deconectate a căror
debit nu corespunde debitelor la stingerea incendiilor. Întocmirea instrucţiunilor necesare pentru
stingerea incendiilor pe aceste sectoare.
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14. Efectuarea controlului tehnic cu încercări a hidranţilor şi reţelelor la debitele necesare
pentru stingerea incendiilor şi în cazul în care se constată abateri informarea (familiarizarea)
dispecerului de serviciu “Apă-Canal” (IMGFL) despre aceste abateri.
15. Anularea sigiliului (plombei) de la hidranţii pentru stingerea incendiilor şi a altor instalaţii
antiincendiare de pe reţelele interioare de alimentare cu apă, sau de la vanele montate pe
branşamentul reţelelor de alimentare cu apă se admite numai în caz de incendiu cu informarea
furnizorului de apă. Încercările hidraulice şi de consum ale sistemelor de alimentare cu apă
indiferent de întreprindere sau obiect se efectuează numai după informarea furnizorului de apă prin
aviz de informare cu indicarea termenului de încercare.
După utilizarea sistemelor de alimentare cu apă pentru stingerea incendiilor sau după
lichidarea incendiului, beneficiarul (consumatorul) în termen de 24 ore prezintă întreprinderii “ApăCanal” (IMGFL) procesul-verbal cu confirmarea desigilării sistemelor şi utilajului de alimentare cu
apă cu indicarea termenului de utilizare acordat de subdiviziunea care a lichidat incendiul. În cazul
efectuării încercărilor hidraulice ale sistemelor şi instalaţiilor pentru stingerea incendiilor,
beneficiarul întocmeşte cu întreprinderea “Apă-Canal” (IMGFL) un proces verbal în care se indică
timpul real de utilizare a acestora. Pe baza proceselor verbale se efectuează sigilarea sistemelor,
utilajului şi instalaţiilor şi se fac calculele necesare ale volumelor de apă supuse plăţii.
16. Volumul de apă utilizat de către subdiviziunile SPS în timpul controalelor şi încercărilor
hidraulice ale sistemelor antiincendiare, alimentarea autospecialelor (autocisternelor), stingerea
incendiilor prin hidranţii exteriori, nu este supus plăţii, dar se include în volumele de apă
neevidenţiate, în conformitate cu “Metodologia de calcul şi utilizare a tarifelor pentru prestarea
serviciilor în domeniul sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare” nr. 28 din 07.12.2000, aprobată
de Agenţia Naţională de Reglementări în Energetică (Monitorul Oficial RM, a.2000, nr.157-159,
art.431).
V. Norme tehnice reglementate pentru recepţia la darea în exploatare
a sistemelor, utilajului şi instalaţiilor de apă pentru stingerea incendiilor
a) Hidranţi exteriori pentru stingerea incendiilor
17. Hidranţii exteriori pentru stingerea incendiilor se montează pe reţelele de distribuţie
inelare. Se admite montarea (instalarea) hidranţilor pe tronsoane ramificate, dacă lungimea lor nu
depăşeşte 200 m (p.8.5.СНиП 2.04.02-84 “Водоснабжение. Наружные сети и сооружения”).
18. Diametrul reţelelor, pe care se montează (instalează) hidranţii, se determină prin calcule
conform p.p.8.2.-8.7 şi 8.47 СНиП 2.04.02-84 “ Водоснабжение. Наружные сети и сооружения”.
Diametrul nominal al reţelelor de distribuţie se adoptă egal cu 100 mm, în localităţile rurale minim
75 mm.
19. Hidranţii se montează la 2,5 m de la bordura părţii carosabile a drumului şi minim 5 m de
la pereţii clădirilor. Se admite montarea hidranţilor pe partea carosabilă a străzilor. Distanţa dintre
hidranţi se determină conform p.8.16 СНиП 2.04.02-84 “ Водоснабжение. Наружные сети и
сооружения”.
20. Cota gurilor de vizitare a căminelor în care se montează hidranţii amplasaţi în spaţiile
verzi sau pe terenuri neamenajate trebuie să fie mai înalte cu 0,05 m decât cota terenului, cu
amenajarea unui pereu din beton cu o lăţime de un metru şi cu o pantă spre teren:
- montarea gurilor de vizitare a căminelor pe partea carosabilă a străzilor acoperite (pavate)
cu asfalt se efectuează la un nivel cu cota străzilor;
- cota gurilor căminelor de vizitare amplasate pe teritorii în afara zonelor de construcţii
trebuie să fie mai înaltă, faţă de cota terenului, cu 0,2 m.
21. Spre căminele de montare a hidranţilor se amenajează o trecere cu o lăţime minimă de 3,5
m.
22. Locul amplasării căminelor pentru montarea hidranţilor se evidenţiează cu un indicator
iluminat sau fluorescent la o înălţime egală cu 2-2,5 m de la cota terenului, conform ГОСТ 12.4.02676 şi ГОСТ 12.4.009-83, pe care se înscrie:
- indicii HI (hidrant pentru stingerea incendiilor );
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- numărul de înregistrare a HI;
- depărtarea în metre de la indicator până la HI;
- diametrul conductei pe care este montat HI;
- tipul reţelei de distribuţie (inelară sau ramificată).
23. În cămine hidranţii se montează vertical. Axa hidranţilor nu trebuie să depăşească pe
orizontală 180-200 mm de la pereţii gurii de vizitare. Distanţa de la partea superioară a hidranţilor
până la capacul gurii de vizitare nu trebuie să depăşească 150-400 mm. Starea tehnică a HI se
verifică (efectuează) prin conectarea hidranţilor portativi cu debitarea apei prin acestea (folosirea
cheilor tubulare este interzisă). În timpul verificării se exclud orice scurgeri.
După punerea în exploatare a hidranţilor, se întocmeşte un proces-verbal (act de predare în
exploatare) în 3 exemplare (anexa nr.1), câte un exemplar subdiviziunei SPS, unul întreprinderii
“Apă-Canal”(IMGFL) şi unul antreprenorului care a executat montarea sistemului, hidrantului. Pe
baza procesului verbal (actului de predare în exploatare) toate punctele de montare a HI se înscriu în
registru de evidenţă şi încercare a HI (conform anexei nr.2).
După efectuarea încercărilor hidraulice şi de debitare a cantităţii de apă a reţelelor construite,
şi punerii în exploatare a HI, se întocmeşte un proces verbal (act de predare în exploatare) în 3
exemplare (unul subdiviziunei SPS, al doilea beneficiarului şi al treilea antreprenorului general). Pe
baza procesului-verbal într-o fişă de evidenţă specială (anexa nr.3) se efectuează descrierea reţelei
pusă în exploatare.
b) Bazine (rezervoare) pentru stingerea incendiilor (BI)
24. Necesitatea proiectării şi calculul volumului bazinelor (rezervoarelor) de alimentare cu
apă pentru stingerea incendiilor, debitul necesar pentru stingere a incendiului se efectuează conform
СНиП 2.04.02-84 p.p.2.13-2.17 şi 2.24.
25. Numărul de bazine trebuie să nu fie mai mic de două, volumul fiecăruia trebuie să fie
egal cu 50 % din volumul calculat (СНиП 2.04.02-84 p.9.29).
26. Amplasarea bazinelor se efectuează reieşind din condiţia asigurării cu apă a clădirilor
situate pe raza egală de 200m dacă stingerea incendiului se efectuează cu ajutorul pompelor instalate
pe autocisterne şi 100-200m dacă stingerea incendiului se efectuează cu ajutorul motopompelor (în
funcţie de tipul motopompei).
Cu scopul de a mari raza de asigurare se permite montarea unei ramificaţii de conducte cu o
lungime nu mai mare de 200 m de la bazinele de alimentare cu apă pentru stingerea incendiilor având
în consideraţie prevederile din СНиП 2.04.02-84 p.p.9.30 şi 9.32.
27. Alimentarea cu apă a bazinelor se efectuează cu ajutorul conductelor de la reţelele de apă.
Se admite alimentarea cu apă a bazinelor cu ajutorul furtunilor dacă lungimea lor nu depăşeşte 250
m (cu permisiunea DPS dacă lungimea nu depăşeşte 500 m), СНиП 2.04.02-84 p.9.31.
28. În caz în care este imposibilă alimentarea cu apă (aspiraţia apei) din bazinele cu ajutorul
pompelor instalate pe autocisterne sau a motopompelor, se prevede construcţia unui recipient de
alimentare cu apă cu un volum egal cu 3-5 m3, care se conectează la bazinele printr-o conductă cu
un diametru de legătură calculat la un debit necesar pentru stingerea incendiului, dar nu mai mic de
200 mm. Anterior la recipient se construieşte un cămin de vizitare în care se montează o vană cu
amplasarea mecanismului de închidere-deschidere sub capacul gurii de vizitare. Pe conducta de
legătură din partea bazinului se montează un grătar (o plasă), СНиП 2.04.02-84 p.9,32.
29. Din fiecare bazin trebuie să se asigure aspiraţia apei cel puţin cu două pompe,
concomitent din două puncte (părţi) diferite.
30. În preajma bazinelor şi a recipienţilor de alimentare cu apă se amenajează (construiesc)
treceri cu o platformă de dimensiunea 12x12 m, necesară pentru efectuarea virajelor de către
automobilele pompierilor.
31. Locul amplasării bazinelor de alimentare cu apă pentru stingerea incendiilor se
evidenţiază cu un indicator iluminat sau fluorescent pe care se indica următorii indici:
- cu litere – BI;
- cu cifre volumul de apă, în m3;
- numărul de autocisterne care pot aspira şi vehicula concomitent apa din BI;
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32. Cu scopul de a asigura alimentarea cu apă a autocisternelor din sursele de apă de
suprafaţă cu maluri abrupte şi cu o variaţie considerabilă a cotei nivelurilor apei (maxim şi minim) în
locuri speciale se construiesc platforme de aspiraţie calculate la o sarcină de greutate provocată de
autocisterne.
Platformele de captare trebuie să aibă cota nu mai mare de 5 m de la cota minimă a nivelului
apei în sursă, dar nu mai mică de 0,7 m şi dotată cu canale (jgheaburi) de aducţiune a apei pentru
furtunul de aspiraţie a autocisternelor. Înălţimea stratului de apă în punctul de aspiraţie (luând în
consideraţie grosimea stratului de gheaţă) trebuie să nu fie mai mică de un metru (1 m), în caz
contrar în punctul de aspiraţie se amenajează un cămin de scurgere. Lăţimea platformei trebuie să fie
egală cu 4,5-5 m cu o pantă spre mal, şi îngrădită cu o balustradă cu înălţimea de 0,7-0,8 m.
La o distanţă de 0,5 m de margine se montează o traversă cu secţiunea transversală 25x25 cm.
VI. Inspectarea sistemului de alimentare cu apă pentru stingerea incendiilor
Inspectarea sistemului antiincediar de alimentare cu apă se efectuează în două etape:
- inspectarea nr.1 (control), examinare exterioară;
- inspectarea nr.2 (cu debitarea apei).
a) Inspectarea nr.1
Inspectarea nr.1 se efectuează (execută) o dată pe trimestru de către SPS şi reprezentantul
întreprinderii “Apă-Canal” (IMGFL), sau a întreprinderii care exploatează sistemul.
33. În timpul inspectării se (este supus) supune controlului:
a) Existenţa indicatoarelor la căminele cu hidranţi, la sursele de apă, la platformele de
alimentare (aspiraţie) a apei;
b) Existenţa şi starea tehnică a trecerilor (drumurilor) la hidranţii, sursele de apă, bazine etc.
pentru stingerea incendiilor. Trecerile (drumurile) trebuie să aibă o lăţime nu mai mică de
3,5 m,
îmbrăcăminte de asfalt, care să permită manevrarea pentru un automobil (camion) antiincendiar.
c) Existenţa capacelor la gurile de vizitare ale căminelor cu hidranţi. În perioada de iarnă
capacele trebuie să fie curăţate de gheaţă şi zăpadă (stratul de zăpadă nu trebuie să depăşească 10
cm).
34. Curăţarea capacelor de la cămine, trecerilor (drumurilor), platformelor şi a altor obiecte
de alimentare cu apă pentru stingerea incendiilor este efectuată: în localităţi - conform hotărârilor
autorităţilor administraţiei publice locale, de către lucrătorii “Apă-Canal” (IMGFL), asociaţiilor de
locatari şi a altor întreprinderi în apropierea cărora se află căminele; pe teritoriul întreprinderilor – de
către muncitorii întreprinderii căreia îi aparţin sistemele pentru stingerea incendiilor.
35. Controlul se efectuează de către inspectorii SPS şi se verifică:
- existenţa hidranţilor şi starea tehnică în interiorul căminelor;
- adâncimea surselor de apă de suprafaţa în punctele de captare a apei;
- existenţa balustradelor (parapetelor) şi a traversei la platformele de captare.
b) Inspectarea nr.2
Controlul hidranţilor cu debitarea apei se efectuează de către secţia de exploatare a reţelelor
“Apă-Canal” (IMGFL) a localităţii în prezenţa reprezentantului SPS de 2 ori pe an.
Se execută următorul control:
- controlul debitului şi a presiunii prin instalarea hidranţilor portativi, pentru 100 %
din hidranţii montaţi. (Folosirea cheilor tubulare fără instalarea hidranţilor portativi este interzisă
categoric);
- controlul funcţionării instalaţiei pentru debitarea apei din hidrant;
- controlul indicilor înscrişi pe indicatoarelor din preajma obiectului de captare a apei pentru
stingerea incendiilor, cu utilizarea ruletei de măsurat;
- controlul îmbrăcămintei asfaltice a drumurilor şi platformelor, construcţiilor portante a
platformelor, controlul îngrădirilor, balustradelor (parapetelor);
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- controlul bazinelor de recepţie prin captarea apei cu ajutorul autocisternelor, debitul de apă
pentru un automobil trebuie să nu fie mai mic de 2400 litri pe minut, în caz contrar conducta dintre
bazinul şi recipient trebuie supusă curăţirii şi spălării;
- rezultatele obţinute în timpul inspectării în fiecare zi sunt transmise la SPS (anexa nr.5),
după efectuarea inspectării tuturor hidranţilor se întocmeşte un proces-verbal (anexa nr.6) în trei
exemplare (unul pentru DPS, unul pentru “Apă-Canal”, unul pentru serviciu de pompieri din
teritoriu);
- în cazul depistării defecţiunilor şi încălcărilor privind exploatarea a sistemului, întocmeşte
o dispoziţie scrisă din partea organelor Supravegherii de Stat a măsurilor contra incendiilor (conform
art. 22 Legii Republicii Moldova nr.267-XIII din 09.11.1994 “Privind apărarea împotriva
incendiilor”), un exemplar se înmânează directorului “Apă-Canal” (IMGFL) sau conducătorului care
exploatează sistemul pentru lichidarea defecţiunelor (deranjamentelor).
VII. Controlul şi organizarea inspectării asupra surselor
de alimentare cu apă pentru stingerea incendiilor
36. Pentru studierea calitativă şi efectuarea controlului stării tehnice a sistemului de
alimentare cu apă pentru stingerea incendiilor, localitatea pe teritoriul cărora se afla sistemul se
împarte (înscriu) pe sectoare (3-4 sectoare) şi prin ordin se repartizează pe şefii de gardă a
subdiviziunilor de pompieri, care efectuează în conformitate cu planul anual de control acordat cu
direcţia “Apă-Canal” toate inspecţiile pe sectoarele respective.
37. Şefii de gardă ale subdiviziunilor de pompieri poartă răspunderea personală pentru
efectuarea la timp a controlului şi inspectării surselor de alimentare cu apă pentru stingerea
incendiilor pe sectoarele repartizate. Şefii de gardă primului schimb ale subdiviziunilor organizează
lucru de inspectare a surselor de apă pentru stingerea incendiilor, formulează în scris toate
neajunsurile, abaterile, defecţiunile, şi organizează înlăturarea, lichidarea acestora. Participă la
comisiile de predare în exploatare a hidranţilor şi rezervoarelor de apă, coordonează cu conducerea
“Apă-Canal” (IMGFL), cu întreprinderile ce dispun de sisteme proprii cu staţii de pompare ce
vehiculează apa de la surse individuale sau din reţeaua de distribuţie a localităţii prin surse de apa
intermediare, poartă răspunderea pentru transmiterea corectă a informaţiei ce ţine de sistemele de
alimentare cu apă pentru stingerea incendiilor.
Supravegherea stării tehnice a sistemelor şi surselor de alimentare cu apă pentru stingerea
incendiilor locale a întreprinderilor revine inspectorilor Supravegherii de Stat a măsurilor contra
incendiilor, numiţi pentru întreprinderile date. Răspunderea de starea tehnică a sursei, sistemului
pentru stingerea incendiilor revine directorilor a întreprinderilor.
38. În subdiviziunile SPS rezultatele inspecţiilor nr.1 şi nr.2 se consemnează de către şeful de
gardă în registrul de evidenţă a inspectării şi controlului sursei de alimentare cu apă pentru stingerea
incendiilor. Inspectorul înscrie data, tipul de inspecţie şi îşi pune semnătura. În cazul depistării unor
deteriorări se efectuează descrierea şi caracterul deteriorării (abaterilor) (vezi anexa nr.7).
39. La finele fiecărei luni în secţia tactico-operativă al DPS se prezintă informaţii despre
starea tehnică a sistemului, sursei de apă inspectat conform anexei nr.7, dar o data la finele ultimei
luni a trimestrului conform anexei nr.8.
Procesele-verbale întocmite în urma efectuării inspectărilor nr.2, în fiecare an se pun la
dispoziţia SOII (Serviciu operativ intervenţie la incendii) pe data de 30 iunie şi 30 noiembrie
conform anexei nr.6.
40. În fiecare garnizoană o dată pe an şi în toate unităţile de pompieri o dată în şase luni se
întocmeşte darea de seamă cu analiza stării tehnice a sistemelor şi surselor de alimentare cu apă
pentru stingerea incendiilor. Pe baza analizei efectuate se elaborează măsuri organizatorice şi
practice care sunt acordate de autorităţile administraţiei publice locale, pentru organizarea la timp a
exploatării şi reparaţiei sistemelor antiincendiare de alimentare cu apă pentru stingerea incendiilor.
Analiza efectuată trebuie să conţină:
- numărul de surse, sisteme de alimentare cu apă pentru stingerea incendiilor, deteriorările
depistate şi o analiză comparativă faţă de perioadele precedente;
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- lista sectoarelor neaprovizionate cu apă, existenţa tronsoanelor ramificate cu descrierea
măsurilor practice prin care se poate debita cantitatea de apă necesară pentru stingerea incendiilor;
- încercarea, controlul reţelelor de distribuţie a apei la debitele maxime şi calitatea planşelor
şi a îndrumarului (descrierii) sistemelor de alimentare cu apă;
- controlul asupra dezvoltării planificate a reţelelor de distribuţie a apei;
- numărul de indicatoare instalate, numărul de indicatoare necesare la sursele de alimentare
cu apă conform cerinţelor ГОСТ;
- ce s-a efectuat din punct de vedere administrativ, câte persoane au fost pedepsite şi cine a
fost informat despre aceasta;
- cum s-a efectuat studierea sistemului de alimentare cu apă al sectorului deservit de către
subdiviziune.
Analiza trebuie să conţină exemple atât pozitive cât şi negative privind utilizarea surselor de
apa pentru stingerea incendiilor. Pe baza analizei se elaborează decizii concrete pentru îmbunătăţirea
controlului, inspecţiei stării tehnice a sistemelor, surselor de alimentare cu apă.
41. Dacă după efectuarea reparaţiilor (renovării) părţii carosabile a străzilor localităţii
(obiectului), tronsoanelor (conductelor) în perimetrul localităţii (obiectului) sau în urma efectuării
controlului sau inspecţiei planificate a sistemelor, surselor de alimentare cu apă pentru stingerea
incendiilor conform anexelor 1 şi 2 s-a constatat inexistenţa HI, BI, se ia decizia de a fi construite de
către organizaţiile corespunzătoare. Dacă sursele de apă nu pot fi reconstruite se întocmeşte un
proces-verbal conform anexei nr.9.
42. Normele principale de proiectare şi exploatare a sistemelor de alimentare cu apă sunt
stabilite în normele de construcţie (СНиП) şi standarde (ГОСТ):
- СНиП 2.04.02-84 “Водоснабжение. Наружные сети и сооружения”;
- СНиП 2.04.01-85 “Внутренний водопровод и канализация”;
- ГОСТ 12-4-026-76 “Цвета сигнальные и знаки безопасности”;
- ГОСТ 12.4.009-83 “Пожарная техника для защиты объектов”.
VIII. Inventarierea sistemelor de alimentare cu apă
pentru stingerea incendiilor
43. Inventarierea sistemelor, surselor de alimentare cu apa pentru stingerea incendiilor se
efectuează (cel puţin) minimum o dată în 5 ani, de regulă în timpul desfăşurării inspectării nr.2.
44. Scopul inventarierii:
- înregistrarea tuturor surselor de apă, care pot fi utilizate pentru stingerea incendiilor (surse
de suprafaţă, rezervoare, hidranţi exteriori, castele de apă etc.);
- luarea în evidenţa, constatarea caracteristicilor depline a surselor de apă (tipul sistemului,
diametrul reţelelor, starea tehnică, volumul bazinelor, existenţa bаi-passului, platformelor,
drumurilor);
- constatarea caracteristicilor sistemelor de stingere a incendiilor la fiecare obiect (sistemul de
alimentare cu apă, diametrul conductelor, numărul de branşamente, existenţa by-passului, pompelor
de ridicare a presiunii, platformelor, bazinelor, hidranţilor exteriori şi interiori, havuzurilor etc.).
45. Inventarierea se efectuează conform unui ordin emis de către directorul direcţiei “ApăCanal” (IMGFL) prin care se confirmă comisia de inventariere în componenţa căreia se includ
responsabilii pentru sistemul dat, din partea întreprinderii şi reprezentanţi ai SPS. Comandanţii
subdiviziunilor SPS prin ordinul lor organizează comisia de lucru.
46. Comisia de inventariere verifică:
- sectoarele la care s-au efectuat renovări, reconstrucţii ale sistemului de apă cu precizarea
diametrelor, tipurile de ţevi, hidranţi etc.;
- numărul, tipul de hidranţi exteriori şi a altor surse de alimentare cu apă pentru stingerea
incendiilor, sporirea sau micşorarea lor în sectorul dat;
- efectuarea, conform planului de lucru, a înlocuirii hidranţilor defectaţi, construcţia bazinelor
antiincendiare, platformelor noi etc.
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47. Comisiile de lucru efectuează inventarierea tuturor sistemelor şi surselor cu
înregistrarea tronsoanelor de alimentare cu apă, numărului de branşamente, diametrul lor, numărului
de hidranţi, existenţa platformelor şi drumurilor la sursele de alimentare cu apă şi efectuează
inspectarea nr.2.
48. După inventariere, datele despre hidranţii exteriori se înregistrează într-un registru de
inventariere (vezi anexa nr.11) în 3 exemplare care sunt semnate de către toţi membrii comisiei şi
aprobate de către directorul întreprinderii “Apă-Canal” (IMGFL). Un exemplar se prezintă în DPS, al
doilea în SOII, al treilea în “Apă-Canal” (IMGFL) din teritoriu.
49. În urma controlului sistemului de alimentare cu apă a întreprinderii, cu participarea
reprezentanţilor întreprinderii responsabili de sistemul dat, se întocmesc procese-verbale în două
exemplare conform anexei nr.1.
Pe baza proceselor-verbale se întocmesc fişe de evidenţă a surselor de alimentare cu apă
pentru stingerea incendiilor conform anexei nr.3, care se semnează de către membrii comisiei şi se
aprobă de către şeful subdiviziunii SPS.
51. Reprezentanţii întreprinderii “Apă-Canal” (IMGFL) completează fişa de evidenţă a
hidranţilor exteriori (vezi anexa nr.10).
Încercarea reţelelor de apă la debitarea apei necesară pentru lichidarea incendiilor se
efectuează conform anexei nr.12.
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Anexa nr.1
PROCES-VERBAL
Comisia în componenţa reprezentantului întreprinderii _________________________
___________________________________________________________________________
(denumirea întreprinderii)

___________________________________________________________________________
(F.N.P.)

reprezentantul direcţiei “Apă-Canal” _____________________________________________
(F.N.P.)

şi reprezentantul DPS _________________________________________________________
(F.N.P.)

a întocmit actualul Proces-verbal în urma inventarierii hidranţilor exteriori (tipul
_________________________________) în număr de ______________, montaţi pe tronsoanele nr.
________________ a sistemului inelar cu diametrul egal de 300 mm pe strada
_______________________, funcţionează la parametrii necesari, pot fi utilizaţi pentru stingerea
incendiilor şi sunt situaţi în perimetrul coordonatelor:
K-300

K-300

12

14
4

3

3

2

Semnăturile membrilor comisiei:
1.
2.
3.
Anexa nr.2
HIDRANTUL EXTERIOR nr. _____
1. Sistemul de alimentare de apă
2. Diametrul reţelei de apă
3. Amplasarea (poziţia)

Nr.
crt.
1
1.
2.
3.
4.

Data
controlului
2
11.02.2002
15.03.2002
25.05.2002
05.07.2002

__________________________________
__________________________________
__________________________________

Metoda
de control

Rezultatul
controlului

3
Examinare exterioară
Cu debitarea apei
-"-"-

4
Stare de funcţionare bună
-"Deteriorare la tijă
Stare de funcţionare bună

Data lichidării
deteriorărilor şi
semnătura
5
30.05.2002 Radu N
-"-"-"-
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Anexa nr.3
“APROB”
Şeful UMPS-99
___________________ 200__

12

10 m

Note (observaţii)

Existenţa bypassului

11

13

există

Nr. de
branşamente

10

2

Pompe de ridicare
a presiunii

9

2

Debitul de apă al
reţelei

8

76

Necesarul de apă
pentru incendiu

7

75

Tipul şi diametrul
magistralei

6

5

100

Nr. şi tipul de
hidranţi

Turnuri de răcire

2/2AC

4

1/1AC

3

Platforme

Bazin
antiincendiar

2

2/100 m3

1.

Adresa
întreprinderii

1

str.Priete
niei,25

Nr. d/o

FIŞA
de evidenţă la Uzina “Topaz”, str.Prieteniei,25 din sectorul de serviciu UMPS-99, sectorul
antiincendiar _________________ de la _____________ 200__

Semnăturile:
______________________________
______________________________
NOTĂ:

a) în coloana 3 se indica numărul şi volumul de apă din m3;
b) în coloanele 4, 5 se indica numărul de autocisterne
c) în coloanele 8 se indica Qn = Qext + Qint
Anexa 4
ACT
încercarea reţelelor de apă (tronson, întreprindere, localitate)

La debitul antiincendiar
__________________
Comisia în componenţa _________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
a efectuat încercarea reţelelor de apă _________________________(denumirea reţelelor)
la debitul antiincendiar, în urma încercării s-a stabilit. Debitul real necesar pentru stingerea
incendiilor este egal cu __________ l/s.
Reţelele de apă au fost supuse încercării (ramificate, inelare, diametrul, presiunea) conform
SNiP 2.04.02-84 “Alimentarea cu apă. Reţele exterioare şi instalaţii”.
Debitul necesar pentru lichidarea incendiilor trebuie să fie egal cu ______ l/s. Reieşind din
cele
expuse
mai
sus
comisia
decide,
ca
reţelele
supuse
încercări
_____________________________________(corespund, nu corespund) normelor în vigoare.
_______________________ (directorul întreprinderii)
_______________________ (reprezentantul “Apă-Canal”)
_______________________ (lăcătuşul)
_______________________ (reprezentantul DPS)
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Anexa nr.5

Lipsesc
indicatorii

Indicatorii
există

pe reţelele
întreprind.

Note

BAI

pe reţelele
localităţi

H.A.I.

la întreprindere

BAI
la întreprindere

4

Nu
funcţionează

5

6

7

8

9

10

11

12

22/3

3

190/1
5

pe reţelele
întreprind.

H.A.I.
pe reţelele
localităţi

2
UMPS-33
05.02.02

Supus
inspectorii
(total)

280/7

1
1.

Denumirea subdiviziunei

Nr.d/o

INFORMAŢIA
despre controlul (inspecţia) bazinelor de apă antiincendiare
şi a hidranţilor cu debitarea apei

3

4

1

2

1

4

-

Şef de garda UMPS-33
locotinent

HAI

BAI

HAI

BAI

13

P.Radu

NOTĂ: În coloanele 3, 4, 5 la numitor se înscrie numărul de hidranţi şi BAI în sectorul supus
administrării întreprinderii.
Anexa nr.6
PROCES-VERBAL
_____________ 200__

municipiul, oraşul

Comisia în componenţa reprezentanţilor DPS ____________________________ şi
reprezentantul întreprinderii de exploatare a reţelelor de apă ____________________ a întocmit
Procesul-verbal în urma inspectării nr.2 a hidranţilor antiincendiari în perioada de la
______________ 200 ____ până la _____________ 200 ____ pe sectorul patronat de unitatea de
pompieri _______________ pe sectorul exploatat de întreprinderea ____________________,
maistru _____________________.
În urma inspectării s-a constatat:
Nr.
Denumirea lucrărilor executate
Numărul
Măsurile
d/o
de hidranţi
luate
1
2
3
4
1. Verificarea numărul hidranţilor
125
2. S-au depistat hidranţi deterioraţi
25
S-a înmânat (remis) prescripţia
SSMCI din_________ 200 ___
directorului “Apă-Canal”
3. Au fost reparaţi
20
_______________________ reprezentantul DPS
_______________________ reprezentantul “Apă-Canal”
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Anexa nr.7

decentrarea hidrantului

cheia tijei este deteriorată

nu funcţionează

demontat

căminul este asfaltat

total

5
5
1

6
3
4

7
6
1

8
2
-

9
2
-

10
1
1

11
1
3

12
1
-

13
3
-

14
-

15
-

16
-

100
322

20
54

2
8

6

7

3
10

1
3

2

2

4

2
-

2
3

2
2

20
20

5
5

Şeful UMPS-33
maiorul

nu se afla în funcţiune

cota hidrantului este joasă

4
3
3

acoperit cu deşeuri solide

cota tijei este joasă

3
22
10

înecat

tijă ruptă

2
135
82

este deteriorată flanşa

deterioraţi

1
DCL
“ApăCanal”
Sector
Total:

Deteriorările

total

Subordonarea
sistemului

Numărul
total de
hidranţi

Numărul de
rezervoare
antiincendiare

DATE (INFORMAŢII)
despre deteriorări la sistemul de alimentare cu apă antiincendiar
în sectorul _____________________________________
la data de ___________________ 200____

A.Bivol
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Anexa nr.8

Luaţi în
evidenţă

Casaţi

Numărul de
indicatori

Platforme
antiincendiu

Rezervoare
antiincendiare

HAI

BAI

HAI

BAI

HAI

BAI

total

lips.

total

lips.

total

lips.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Şeful UMPS-33
maior

Castele de apă

Numărul
total

Turnuri de răcire

DATE (INFORMAŢII)
despre existenţa surselor de apă antiincendiare în sectorul _______________
în perioada trimestrului _____ an.200 ____
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V.Volcov
Anexa nr.9

PROCES-VERBAL
municipiul, oraşul

_____________ 200___

Comisia în componenţa reprezentanţilor “Apă-Canal”______________________ şi UDPS
____________________ a întocmit Procesul-verbal prin care confirmă casarea hidrantului
antiincendiar nr. ________, situat pe str. _____________________, ca urmare a renovării
tronsonului sistemului de alimentare cu apă (reconstrucţia şoselei) cu diametrul egal cu 300 mm, care
dispunea de următoarele coordonate:
300
54

52

____________________ Reprezentantul “Apă-Canal”
____________________ Reprezentantul UDPS
____________________ Şeful obiectului

Acordat: SOII DPS DSE RM
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Anexa nr.10
FIŞA
de evidenţa (exploatare)
Hidrantul antiincendiar nr. ______________
Adresa ____________________________
Anul montării _______________________
Data

Reparaţia efectuată

N.P. executorului

Semnătura
executorului

1

2

3

4

Anexa nr.11

REGISTRUL
de evidenţa a hidranţilor antiincendiari
la sectorul ___________________ UMPS
Conţinutul
Nr.
d/o

Denumirea
străzii

Pagina

Nr.
d/o

Denumirea
străzii

Pagina

1

2

3

4

5

6

Evidenţa deplasărilor (reţea-depozit-reţea) a hidranţilor antiincendiar
Data

1
01.01.2002
01.06.2002
15.06.2002

Caracteristica deplasării,
numărul de hidranţi,
în sectorul controlat
(montat, demontaţi)
conform Registrului
2

Numărul

Referinţă la introducerea
schimbărilor

3

4

Exemplu
Numărul de H.A.I. la data de
738
01.01.2002
S-au demontat 3 H.A.I. pe
735
str.Păcii (2, 4,6)
S-au montat 10 H.A.I. pe
745
str.Dacia

Darea de seamă a 2001
Proces-verbal din 27.05.2002
Proces-verbal
de
punere
exploatare din 10.06.2002

în
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Nr.
d/o

Adresa

Locul reparării, indicatorului
de hidranţi

Locul montării
indicatorului

1

2

3

4

Data şi referinţa
la efectuarea
înregistrării
despre conectarea
(deconectarea)
hidrantului
5

Exemplu
1.

str.Dacia

K-150
8

Pe perete din
dreapta la scara II

24.04.2002
Proces-verbal despre
darea în exploatare
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Anexa nr.12
ÎNCERCAREA REŢELELOR DE APĂ LA DEBITARE
PENTRU LICHIDAREA INCENDIULUI
Încercarea la debitare este cantitatea maximă de apă care poate fi utilizată pentru stingerea
incendiilor.
Trebuie de avut în vedere că reţelele de alimentare cu apă în anumite perioade de exploatare
îşi schimbă caracteristicile tehnice: se micşorează diametrul interior; se schimbă debitul de
exploatare; se montează tronsoane noi, etc.
Debitul real care poate fi obţinut de pe un tronson al sistemului de alimentare cu apă, în orice
punct al municipiului, se determină de către specialişti prin supunerea la încercare a acestui tronson.
Aceste încercări la debitare se efectuează de către reprezentanţii DPS şi ai organizaţiei care
exploatează sistemul la fiecare 5-7 ani în ora maximă de consum.
Încercării la debitare sunt supuse următoarele tronsoane ale sistemului:
- tronsoanele ramificate cu diametrul mic;
- tronsoanele cu presiune joasă de funcţionare;
- tronsoanele cele mai îndepărtate de la SP;
- tronsoanele cu debite maxime de lucru;
- tronsoanele de lungime mare;
- tronsoanele cu termen de exploatare mare şi cele noi construite.
Tronsoanele supuse încercării la debitare sunt stabilite de către reprezentantul întreprinderii
“Apă-Canal” (IMGFL).
Încercarea la debitare se efectuează în orele maxime de consum, ca exemplu, la clădirile de
locuit între orele 700 şi 900, la întreprinderile industriale alimentate din sistemele de apă potabilă în
orele de prânz, iar din sistemele de apă industrială în funcţie de utilizarea apei în procesele
tehnologice.
Metodica de încercare a reţelelor la debitare trebuie să constate:
- parametrii reali ai debitului şi presiunii;
- să calculeze care trebuie să fie presiunea în reţea pentru a obţine debitul normativ necesar;
- să compare debitul real cu cel calculat şi să tragă concluzii.
În continuare sunt date exemple de efectuare a încercărilor la debitare utilizate în acest
moment.
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1. Metoda de încercare prin folosirea unei vase etalone.
Metoda constă în determinarea timpului de umplere unor vase etalon, de obicei cu volumul
egal cu 500-1000 l. În acest caz debitul se calculează cu formula:
Q = W/t, l/s
în care: W
- volumul vasului, l;
t
- timpul, sec.
Această metodă nu depăşeşte abaterea (eroarea) relativă cu 1 - 2 %.
2. Metoda de încercare cu ajutorul coloanei antiincendiare de legătură
Metoda poate fi utilizată numai după montarea coloanei de distribuire a apei, adică după
calcularea debitului în funcţie de presiune. Presiunea se determină cu ajutorul manometrului instalat
pe coloana antiincendiară.
Coloana antiincendiară se utilizează cu două capete de conductă cu lungimea de 500 mm şi
diametrele egale de 66 mm (2,5”) sau 77 mm (3”) dotate cu gură de fixare (racord). Pe coloană se
montează manometrul. Debitul total se calculează ca sumă a debitelor din mai multe coloane
antiincendiare montate pe hidranţii tronsonului supus încercării.
Pe tronsoanele cu debite mari, se poate utiliza un sigur racord, la racordul doi se montează
manometrul. Debitul de apă ce trece prin coloana antiincendiară se calculează cu formula:
Q = P/H, l/s
în care: H
- presiunea în tronsonul supus încercării, m
P
- debitul coloanei antiincendiare, l/s
Pentru calcule se poate folosi Tabelul nr.1.
Tabelul nr.1

Debitul apei printr-un racord al coloanei de distribuire

în funcţie de presiunea la hidrant
Presiunea la hidranţi
(m)

Diametrul racordului
(mm)
66

1
10
15
20
25
30
35
40
45
50

77
Debitul apei, l/s
2

16,6
20,3
23,5
26,3
28,8
31,0
33,3
35,3
37,1

26,3
32,0
37,1
41,5
45,5
49,0
52,3
55,1
58,5
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Capacitatea de transport a coloanei
Numărul de racorduri deschise
Un racord de  66 mm
Două racorduri de  77 mm

Capacitatea de transport medie a racordului
16,6
22,9

Pe tronsoanele cu diametrul mic şi presiunea joasă (10-15 m.c.a.) aspiraţia apei este mai bine
să se efectueze cu ajutorul pompei direct din căminul de montare a hidrantului, lăsând ca apa din
hidrant să se reverse în cămin. În acest caz se va mări debitul aspirat.
Cantitatea de apă debită din tronsoanele inelare ale sistemului de alimentare cu apă se
calculează cu formula:
Qsi = (Va x dc)/2, l/s
în care: Va
- viteza apei pe tronson, m/s
dc
- diametrul tronsonului, ţoli
Viteza apei se adoptă în funcţie de diametrul conductei şi presiune conform Tabelului nr.2.
Tabelul nr.2
Presiunea
bari

Diametrul nominal al conductei (mm)
100

125

150
200
250
300
Viteza apei, m/s
1,0
1,2
1,2
1,2
1,0
0,9
0,9
2,0
1,4
1,4
1,4
1,2
1,0
1,0
3,0
1,5
1,5
1,5
1,3
1,2
1,2
4,0
1,6
1,6
1,6
1,4
1,3
1,3
5,0
1,7
1,7
1,7
1,5
1,4
1,4
Cantitatea de apă debitată din reţeaua de alimentare cu apă în funcţie de diametrul ei este dată
în tab.3

Tabelul nr.3
Presiunea în reţea
(până la incendiu)
bari

1
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0

Caracteristica
constructivă
a reţelei

2
ramificată
inelara
ramificată
inelara
ramificată
inelara
ramificată
inelara
ramificată
inelara
ramificată
inelara
ramificată
inelara

Diametrul nominal
(mm)
100

125

3
10
25
14
30
17
40
21
45
24
50
26
52
29
58

4
20
40
25
60
35
70
40
85
45
90
47
95
50
105

150
200
250
Debitul apei, l/s
5
6
7
25
30
40
55
65
85
30
54
55
70
90
115
40
55
70
80
110
145
45
60
80
95
130
185
50
70
90
105
145
200
55
80
110
110
163
225
65
90
125
130
182
255

300

350

8
55
115
80
170
95
205
110
235
120
265
140
290
160
330

9
65
130
90
295
110
235
240
280
260
325
190
380
210
440
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8,0

ramificată
inelara

32
64

55
115

70
130

100
205

140
287

180
370

250
500

Capacitatea de debitare la tronsoanele ramificate este aproximativ de două ori mai mică decât
la cele inelare.
Cantitatea necesară de apă pentru stingerea incendiilor depinde de volumul clădirii, categoria
de rezistenţă la foc şi categoria tehnologică a întreprinderii, iar în localităţi de numărul de locuitori şi
de numărul de nivele a clădirilor (etaje).
Exemplu: Să se determine debitul antiincendiar pentru lichidarea unei incendiu şi numărul de
incendii simultane pentru o localitate cu 700 mii locuitori. Numărul de nivele a clădirilor este egal cu
3 şi mai multe.
Rezolvare: Conform normativelor de proiectare, СНиП 2.04.02-84, tabelul nr.5, debitul
antiincendiar pentru un incendiu este egal cu 90 l/s, numărul de incendii este egal cu 3.
Pentru localităţile cu un număr de locuitori mai mic de 500, debitul antiincendiar se ia egal cu
5 l/s. Durata de lichidare a unui incendiu se ia egal cu 3 ore.
Tabelul nr.4
Numărul de
locuitori din
localitate, mii

până la 1
1…5
5 … 10
10 … 25
25 … 50
50 … 100
100 … 200
200 … 300
300 … 400
400 … 500
500 … 600
600 … 700
700 … 800
800 … 1000

Numărul
Debitul de apă pentru combaterea incendiilor din exterior din
incendiilor
localitate, raportat la un incendiu, l/s
simultane Clădiri cu înălţimea de până la 2 Clădiri cu înălţimea de 3 nivele şi
nivele inclusiv, fără
mai multe, fără considerarea
considerarea gradului de
gradului de rezistenţa la foc
rezistenţa la foc
1
3
10
1
10
10
1
10
15
2
10
15
2
20
25
2
25
35
3
40
3
55
3
70
3
80
3
85
3
90
3
95
3
100

Debitul antiincendiar pentru lichidarea unui incendiu exterior pentru blocurile locative şi
administrative în scopul calculului hidraulic a reţelelor de cartier sau a unui ansamblu locativ se ia
pentru clădirea cu debitul antiincendiar maxim conform Tabelului nr.5.
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Tabelul nr.5
Destinaţia clădirilor
Clădiri de locuit mono şi
multi secţionate, cu numărul
de nivele :  2
2 … 12
12 … 16
16 … 25
Clădiri publice, cu numărul
de nivele :  2
2…6
6 … 12
12 … 16

Debitul de apă pentru combaterea unui incendiu, l/s, din clădirile
publice şi de locuit, independent de gradul lor de rezistenţă la
foc, la un volum al clădirilor, mii m3 :
1
1…5
5 … 25
25 … 50
50 … 100
10*

10

-

-

-

10
-

15
-

15
20
-

20
25
25

30

10
15
-

15
20
25
-

25
30
30

30
35
35

10*
10
-

Normativele debitului (consumului necesarul de apă) antiincendiar pentru lichidarea
incendiilor exterioare pentru întreprinderile industriale şi agrare se ia egal cu debitul maxim al
clădirilor existente, conform tabelelor nr.6, 7.
Tabelul nr.6
Gradul de Categoria de Debitul de apă pentru combaterea incendiilor din exterior din
rezistenţă
pericol de clădirile de producţie cu şi fără luminatoare, cu lăţimea sub 60 m,
la foc a
incendiu al pentru un incendiu, l/s, la un volum al clădirii, mii m3
clădirilor
procesului
< 3 3… 5 5… 20 20…50
50…
200…
400…
tehnologic
200
400
600
I şi II
D, E, F
10
10
10
10
15
20
25
I şi II
A, B, C
10
10
15
20
30
35
40
III
D, E
10
10
15
25
35
III
C
10
15
20
30
40
IV şi V
D, E
10
15
20
30
IV şi V
C
15
20
25
40
Tabelul nr.7
Gradul
Categoria
Debitul de apă pentru combaterea incendiilor din exterior din
de
de
clădirile de producţie fără luminatoare cu lăţimea de 60 m şi mai
rezistenţă pericol de
mare, pentru un incendiu, l/s, la un volum al clădirii, mii m3
la foc a incendiu al până la 50
50 100 200 300 400 500 600 700
clădirilor procesului
…1 …
…
…
…
…
…
…
tehnologic
00 200 300 400 500 600 700 800
I şi II
A, B, C
20
30
40
50
60
70
80
90
100
I şi II
D, E, F
10
15
20
25
30
35
40
45
50
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Nota la tabelele 6 şi 7:
1. Pentru două incendii, debitul necesar antiincendiar se calculează ca sumă a două debite
maxime de la două clădiri.
2. Debitul necesar de apă antiincendiar pentru lichidarea incendiilor pentru clădirile auxiliare
construite aparte de clădirile principale se calculează conform tabelului nr.5, ca şi pentru clădirile
administrative, iar pentru cele adiacente clădirilor industriale conform tabelului nr.6.
3. Debitul necesar de apă pentru lichidarea incendiilor exterioare din clădirile industriale,
agrare cu categoria de rezistenţa la foc I şi II şi volumul până la 5 mii m3, şi categoria tehnologică din
punct de vedere incendiar G şi D, se ia egal cu 5 l/s.
4. Debitul necesar de apă pentru lichidarea incendiilor exterioare din depozitele de păstrare a
lemnului cu volumul până la 10 mii m3 se determină conform tabelului nr.6, punând categoria de
rezistenţă la foc V şi categoria tehnologică B. Dacă volumul depăşeşte 10 mii m3 debitul se
determină conform instrucţiunilor speciale.
5. Debitul necesar de apă pentru stingerea incendiilor exterioare din clădirile de
radioteleviziune şi a staţiilor de retranslare indiferent de volum şi numărul de locuitori din oraşe se ia
egal cu cel puţin 15 l/s, indiferent de debitul indicat în tabelele 6 şi 7. Aceste cerinţe nu se referă la
releele de retransmisie radio-TV, dacă acestea se afla pe teritoriul obiectelor de translare existente.
6. Debitele necesare de apă pentru lichidarea incendiilor exterioare pentru clădirile cu
volumul mai mare decât cel indicat în tabelele nr.6 şi 7 se determină prin coordonarea cu 55 MCI.
7. Categoria de rezistenţa la foc a clădirilor sau instalaţiilor se determină conform cerinţelor
СНиП 2.01.02-85 “Противопожарные нормы” iar categoria tehnologică contra incendiilor şi
explozibilă în conformitate cu “Общесоюзные нормы технического проектирования” 24-86
(ОНТП).
8. Pentru clădirile cu categoria de rezistenţă la foc II, construite din lemn debitul necesar de
apă antiincendiar se ia cu 5 l/s mai mare decât debitul indicat în tabelele nr.6 şi 7.
Pentru lichidarea incendiilor în clădirile separate cu pereţi sau cu categoria de rezistenţă la
foc diferită, debitul necesar de apă antiincendiar se ia pentru partea/clădirea cu debit maxim.
Debitul necesar de apă antiincendiar pentru lichidarea incendiului exterior pentru clădirile
industriale cu un nivel sau două şi pentru clădirile cu un nivel utilizate ca depozit cu înălţimea (de la
pardoseală până la cota de jos a construcţiilor portante) nu mai mare de 18 m, construcţii portante din
metal (cu perioada de rezistenţa la foc nu mai puţin de 0,25 ore) şi a construcţiilor de desparţire
(pereţii, tavan) din foi de metal sau asbest acoperite cu materiale rezistente la foc se ia cu 10 l/s mai
mare decât debitul indicat în tabelele nr.6 şi 7.
Debitul necesar de apă antiincendiar pentru lichidarea unui incendiu interior şi numărul de
jeturi se adoptă conform СНиП 2.04.01-85 “Внутренний водопровод и канализация зданий” în
funcţie de destinaţie, numărul de nivele şi volumul clădirii.
Încercarea la debitare se efectuează în ordinea următoare:
1. Se determină debitul necesar de calcul antiincendiar conform СНиП 2.04.02-84
“Водоснабжение. Наружные сети и сооружения”.
2. Se determină numărul necesar de pompe pentru aspirarea din reţeaua exterioară a debitului
necesar (Exemplu: Q = 90 l/s, pentru încercare avem nevoie de 90/40 = 3 pompe de tip «ПН-40У»).
3. Se montează coloana antiincendiară la hidranţii cu coordonatele incomode din punct de
vedere hidraulic şi cu ajutorul furtunilor cu diametrele 66 mm şi
77 mm se conectează la pompe,
câte unul la fiecare racord, la care se montează capul de furtun (bronspoid) de diametru mare.
Numărul de jeturi se poate mări montând mai multe coloane antiincendiare la hidranţii vecini.
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4. Se determină debitul de apă real din toate jeturile, se calculează debitul reţelei de
distribuţie şi se compară cu debitul necesar.
Toate încercările se înregistrează prin întocmirea unui proces-verbal.
Pentru organizarea încercărilor la debitare reprezentanţii organelor SPS sunt obligaţi:
- să furnizeze din timp informaţia reprezentanţilor întreprinderii sau “Apă-Canal” (IMGFL)
despre supunerea la încercarea de debitare a reţelei de distribuţie sau a unui tronson;
- să anunţe obiectul, întreprinderea sau localitatea în cadrul căreia se va face încercarea la
debitare.
Reprezentanţii întreprinderilor de exploatare a reţelelor de apă sunt obligaţii:
- cu acordul DPS să prezinte nu mai puţin de 2 lucrători (reprezentanţi) pentru efectuarea
încercărilor la debitare;
- să se prezinte la sector, obiect, întreprindere la timpul stabilit.
Cantitatea de apă debitată din reţeaua de alimentare cu apă pentru stingerea incendiilor se
determină cu ajutorul coloanelor dotate cu contoare de apă.
Rezultatele încercărilor la debitare se consemnează într-un proces-verbal (anexa nr.4) în trei
exemplare: un exemplar pentru SPS, al doilea DPS şi al treilea pentru întreprindere “ApăCanal”(IMGFL). Procesele-verbale sunt documente oficiale. Pe baza rezultatelor obţinute în procesul
de încercare la debitare se întocmeşte schema-hartă de alimentare cu apă pentru stingerea incendiilor
cu indicarea cantităţii de apă debitate din reţea.
În procesul-verbal se înscriu concluzii despre corespunderea sau necorespunderea utilizării
reţelei de apă pentru stingerea incendiilor.
În timpul efectuării încercării la debitare pentru stingerea incendiilor comisia se orientează
după СНиП 2.04.02-84 “Водоснабжение. Наружные сети и сооружения”.

“COORDONAT”

“COORDONAT”

Director executiv
Asociaţiei “Moldova Apă-Canal”

Şeful DPS
Departamentului SE RM

semnat/ştampilat

semnat/ştampilat

26 aprilie 2004

Iu.Nistor

M. Josan

15 aprilie 2004
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