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INSTRUCŢIUNE 

privind securitatea contra incendiilor  

 
I. DISPOZIŢII GENERALE 

1.1. Această instrucţiune specifică cerinţele de bază privind securitatea la incendiu.  
A fost elaborată în conformitate cu prevederile Legii 267 - XIII din 09.11.1994 „privind 
apărarea împotriva incendiilor” şi reglementarea tehnică ”Regulilor generale de apărare 
împotriva incendiilor în Republica Moldova” RT DSE 1.01 – 2005. 

1.2. Instrucţiunea vizată reglementează măsurile de apărare împotriva incendiilor 
încăperilor Societăţii. 

1.3. Managerul serviciu personal este responsabil pentru elaborarea Instrucţiunii 
privind securitatea contra incendiilor, coordonarea acestei Instrucţiuni cu Direcţia 
salvatori şi pompieri, familiarizarea salariaţilor SRL „Moldauditing” cu Instrucţiunea 
sus menţionată contra semnătură, organizarea instruirii privind regulile şi normele de 
securitate contra incendiilor. Nu admite la muncă pe cei care nu au fost instruiți. 

1.4. Responsabilii de securitatea antiincendiară sunt numiţi prin ordinul 
Directorului general al Societăţii. 

 
II. CERINŢE PENTRU TERITORIU ŞI ÎNCĂPERI 

În calitate de responsabili pentru apărarea împotriva incendiilor, angajaţii 

SRL „Moldauditing”, sînt obligaţi să cunoască şi să respecte cerinţele de apărare 

împotriva incendiilor:  

- Curtea şi încăperile trebuie să fie permanent în stare curată. 
- Deşeurile combustibile, gunoiul etc. trebuie adunate în locuri speciale, în 

containere sau lăzi, pentru a fi ulterior transportate.  
-   Drumurile, căile de acces, trecerile la clădirile, instalaţiile, depozitele deschise şi 

la sursele de apă pentru stingerea incendiilor, precum şi la scările de incendiu şi la 
mijloacele de stingere a incendiilor, trebuie să fie permanent libere şi să fie menţinute în 
stare ce asigură posibilitatea de acces.  

- Se interzice categoric fumatul în încăperile Societăţii (se permite numai în locul 
stabilit prin ordinul Directorului general şi amenajat cu cutii de metal). 

- Se interzice aprinderea rugurilor, arderea deşeurilor şi a ambalajului în limitele 
stabilite de normele de proiectare a distanţei de siguranţă la incendiu. 

- Pe teritoriul întreprinderii nu se admite amenajarea locurilor pentru depozitarea 
deşeurilor combustibile.  

- Nu se admite executarea lucrărilor la utilajele, instalaţiile şi maşinile cu defecte, 
care pot conduce la izbucnirea incendiilor, precum şi în cazurile în care aparatele de 
control şi măsurare (ACM) şi automatică tehnologică, care asigură controlul regimurilor 



prescrise de temperatură, presiune şi ai altor parametri reglementaţi de condiţiile de 
securitate, sînt deconectate.  

- La resistematizarea încăperilor, schimbarea destinaţiei lor funcţionale sau la 
montarea noilor utilaje tehnologice trebuie să se respecte prevederile de apărare 
împotriva incendiilor prevăzute în normele respective de proiectare în construcţii şi 
tehnologice în vigoare.  

La închirierea încăperilor chiriaşii trebuie să respecte prevederile de apărare 
împotriva incendiilor prevăzute în normele pentru tipul respectiv de clădiri.  

- În clădirile se interzice:  

a) păstrarea şi utilizarea în subsoluri şi demisoluri a LUI, LC, prafului explozibil, 
substanţelor explozibile, buteliilor cu gaze, mărfurilor în ambalaj tip aerosol, 
celuloidului şi a altor materiale şi substanţe cu pericol de incendiu şi explozie, cu 
excepţia cazurilor specificate în actele normative în vigoare;  

b) utilizarea cerdacurilor, etajelor tehnice, camerelor de ventilare şi a altor încăperi 
tehnice pentru a organiza sectoare de producţie, ateliere, precum şi pentru a depozita 
produse, utilaje, mobilă etc.;  

c) amenajarea depozitelor de materiale combustibile şi ateliere, precum şi 
amplasarea altor încăperi gospodăreşti în subsoluri şi demisoluri, dacă intrarea în ele nu 
este izolată de casele scărilor comune;  

d) efectuarea resistematizării încăperilor şi căilor de evacuare, fără coordonarea 
organelor SSMCI;  

e) înlăturarea uşilor vestibulurilor, holurilor, coridoarelor, tamburelor şi caselor 
scărilor, prevăzute de proiect;  

f) blocarea cu mobilă, utilaje şi alte obiecte a uşilor, trapelor de evacuare la 
balcoane şi lojii, a trecerilor în secţiunile învecinate şi a ieşirilor la scările exterioare de 
evacuare;  

g) curăţarea încăperilor şi spălatul hainelor, utilizînd benzină, gaz lampant şi alte 
LUI şi LC, precum şi încălzirea conductelor îngheţate cu ajutorul lămpii de lipit sau prin 
alte procedee cu utilizarea focului deschis;  

h) lăsarea la locurile de muncă a materialelor de şters, impregnate cu ulei;  
i) instalarea gratiilor fixe la ferestre, cu excepţia cazurilor prevăzute în normele şi 

regulile aprobate în modul stabilit;  
j) montarea geamurilor la logiile, galeriile şi la balcoanele care se referă la zonele 

de siguranţă în caz de incendiu;  
k) amenajarea în casele scărilor şi în coridoare depozite (cămări), precum şi 

păstrarea sub rampele scărilor şi pe podeste a diferitelor obiecte, mobilei şi a altor 
materiale combustibile. Sub rampa scărilor la primul etaj şi la demisol se admite 
amenajarea numai a încăperilor pentru punctele de reglare a încălzirii centrale, 
contoarelor de apă şi a tablourilor electrice, separate prin pereţi despărţitori din materiale 
incombustibile;  

l) amenajarea în încăperile de producţie şi de depozitare ale clădirilor (cu excepţia 
clădirilor de gradul V de rezistenţă la foc) a antresolurilor, oficiilor şi a altor încăperi 
încorporate, executate din materiale combustibile şi foi de metal, cu excepţia cazurilor 
specificate în NCM E.03.02.  



- Toate uşile pe căile de evacuare trebuie să se deschidă liber în direcţia ieşirii din 
încăperi. La aflarea persoanelor în încăperi uşile pot fi închise doar cu zăvoare interioare 
care se deschid uşor.  

La exploatarea căilor şi ieşirilor de evacuare se interzice:  

a) blocarea trecerilor, coridoarelor, tamburelor, galeriilor, holurilor, ascensoarelor, 
podestelor scărilor, rampelor scărilor şi trapelor cu mobilier, utilaje, diferite materiale şi 
produse finite, precum şi baterea în cuie a uşilor căilor de evacuare;  

b) organizarea în tamburele ieşirilor (cu excepţia apartamentelor şi caselor 
individuale de locuit) a uscătoriilor de haine de orice construcţie, instalarea cuierelor 
pentru haine şi şifonierelor, păstrarea (inclusiv de scurtă durată) a tot felul de inventar şi 
materiale;  

c) amenajarea în căile de evacuare a pragurilor, turnichetelor, uşilor glisante, 
turnante şi a altor instalaţii care împiedică evacuarea liberă a persoanelor;  

d) utilizarea pe căile de evacuare (cu excepţia clădirilor de gradul V de rezistenţă la 
foc) a materialelor combustibile pentru finisajul, placajul şi vopsirea pereţilor şi 
tavanelor, iar la casele scării şi a treptelor şi podestelor;  

e) fixarea uşilor cu autoînchiderea caselor scărilor, coridoarelor, holurilor şi 
tamburelor în poziţie deschisă (dacă în aceste scopuri nu se utilizează dispozitive 
automate, care se declanşează la izbucnirea incendiului), precum şi înlăturarea acestora;  

f) montarea geamurilor sau închiderea jaluzelelor zonelor de aer în casele de scări 
antifum;  

g) înlocuirea sticlei armate cu sticlă obişnuită la uşile cu geamuri şi supralumini 
(ferestruici);  

 
III CERINŢE PENTRU INSTALAŢIILE ELECTRICE 
- Montarea şi exploatarea instalaţiilor electrice trebuie să se efectueze conform 

NMIE, Regulilor de exploatare tehnică a instalaţiilor electrice de către consumător 
(RET), Regulilor tehnicii securităţii la exploatarea instalaţiilor electrice de către 
consumatori (RTS) şi altor acte normative.  

- utilajele auxiliare şi conductoarele electrice trebuie să aibă gradul de protecţie în 
corespundere cu clasa zonei conform NMIE, precum şi să dispună de aparate de 
protecţie contra curentului de scurtcircuit şi de suprasarcină.  

- În toate încăperile, indiferent de destinaţie, care după terminarea lucrărilor se 
închid şi nu se controlează de către personalul de serviciu, toate instalaţiile şi aparatele 
electrice trebuie deconectate (cu excepţia iluminatului de serviciu şi de avarie, 
instalaţiilor automate de stingere şi semnalizare a incendiului, precum şi instalaţiilor 
electrice care funcţionează 24 de ore, conform prevederilor tehnologice). Se interzice: 

  - utilizarea aparatelor electrice şi dispozitivelor în condiţii care nu corespund 
recomandărilor (instrucţiunilor) întreprinderilor-furnizoare, sau cu defecte, care pot 
conduce la izbucnirea incendiilor, precum şi exploatarea conductoarelor şi cablurilor 
electrice cu izolaţie defectată sau cu izolaţie ce şi-a pierdut capacităţile de protecţie;  

- utilizarea prizelor, întrerupătoarelor şi a altor mijloace şi dispozitive electrice 
deteriorate;  

 



- acoperirea cu hîrtie, ţesătură şi cu alte materiale combustibile a becurilor şi 
corpurilor de iluminat, precum şi exploatarea lor fără capacele de protecţie;  

- lăsarea fără supraveghere a aparatelor electrice de încălzit, televizoarelor, 
aparatelor de radio etc. conectate la reţea;  

- utilizarea aparatelor electrice de încălzit nestandardizate (improvizate), utilizarea 
siguranţelor fuzibile necalibrate sau a altor aparate improvizate de protecţie contra 
curenţilor de scurtcircuit şi suprasarcinilor;  

- montarea conductoarelor electrice şi a liniilor de cablu tranzitare prin încăperile 
de depozitare, precum şi prin zonele cu pericol de incendiu şi explozie-incendiu.  

- Sistematic persoana atestată trebuie să monitorizeze funcţionarea a dispozitivelor 
de protecţie împotriva la scurt circuit, suprasarcinilor şi supratensiunii. 

- Depozitarea bunurilor materiale se efectuează la o distanță nu mai mică de 0,5m 
de la corpurile de iluminat electrice. 

- Lăsate nesupravegheate dispozitive de încălzire, electrice (cu excepţia 
dispozitivelor cu oprire automată), este interzisă. 

 
 

IV. CERINȚELE PENTRU APARATELE DE ÎNCĂLZIRE ŞI CLIMATIZARE  
- Înainte de începerea sezonului de încălzire toate sobele, centralele termice, 

termogeneratoarele şi caloriferele, precum şi alte aparate şi sisteme de încălzit trebuie 
verificate şi reparate. Nu se admite exploatarea sobelor şi a altor aparate de încălzit cu 
defecte.  

- Mobilierul trebuie să fie amplasat la o distanţă de cel puţin 0,7 m distanţă de la 
generatoarele termice. 

- Depozitarea și păstrarea bunurilor materiale în încăperile cazangeriei și 
ventilatoarelor este interzisă. 

- Cel puţin o dată în trimestru este necesar de a curăţi aparatele de încălzit și 
climatizare de depunerile combustibile. 

 
V. CERINŢE PENTRU INSTALAȚIA AUTOMATĂ DE SEMNALIZARE A 

INCENDIILOR 
- Sistemul automat de semnalizare a incendiilor permanent trebuie să funcționeze 

în regim automat, instrucțiunea privind algoritmul de lucrul și testare se află la pupitru. 
- Pentru funcţionarea calitativă a sistemului automat de semnalizare a incendiilor în 

fiecare zi trebuie să fie vizual verificate detectoarele de incendiu. 
- Amplasarea mobilierului, depozitarea bunurilor materiale se efectuează la o 

distanță nu mai mică de 0,5m de la detectoarele de incendiu 
- Stingătoarele de incendiu se amplasează la nu mai mult de 1,5 metri de la nivelul 

podelei și capătul inferior al stingătorului şi cel puţin 1,2 metri de la marginea de când se 
deschide uşa. 

- Controlul zilnic de funcţionare a  stingătoarelor de incendii se efectuează vizual la 
monometrul de indicare a presiunii. 

- Instrucțiunea privind algoritmul de lucrul și testare se află pe partea frontală a 
stingătoarelor de incendii. 



 
VI. CERINŢE PENTRU HIDRANŢII DE INCENDIU 
- Reţelele de apă pentru incendii trebuie să se menţină în stare bună de funcţionare 

şi să asigure debitul de apă necesar, conform normelor pentru stingerea incendiilor. 
Verificarea capacităţii lor de funcţionare trebuie să se facă minimum de două ori pe an 
(primăvara şi toamna).  

- Hidranţii de incendiu exteriori trebuie să se menţină în stare bună de funcţionare, 
iar pe timp de iarnă trebuie să fie termoizolaţi şi curăţaţi de gheaţă şi zăpadă.  

- La deconectarea unor sectoare de conducte de apă şi a unor hidranţi exteriori, sau 
la micşorarea presiunii în reţea sub valoarea necesară, trebuie informat serviciul de 
pompieri şi salvatori.  

 
VII. ACȚIUNILE ÎN CAZ DE INCENDIU 

În caz de izbucnire a incendiului, în primul rînd, se întreprind măsuri 
adecvate pentru a salva şi evacua persoanele aflate în sediul Societăţii. 

- Colaboratorul care a depistat focarul incendiului sau aprinderea, este obligat: 
a)  urgent să anunţe despre incendiu Serviciul salvatori şi pompieri din oraşul 

Chişinău la numărul de telefon: 901 şi să lanseze semnalul de alarmă (să-i anunţe pe 
cei aflaţi în sediu);          

b) să intervină la stingerea incendiului cu ajutorul mijloacelor de primă 
intervenţie la incendiu, avute la dispoziţie (indicate pe Planul de evacuare); 

c) să întreprindă măsuri de chemare la locul incendiului a persoanei 
(persoanelor) responsabile de securitatea antiincendiară. 

- Persoana responsabilă, venită la faţa locului, este obligată: 
a)să verifice daca este chemat Serviciul salvatori şi pompieri şi să comunice (dubleze) 

despre izbucnirea incendiului serviciului de pompieri şi salvatori, să înştiinţeze 
conducerea ierarhic superioară, dispecerul şi responsabilul de serviciu la obiectiv;  

b) să organizeze stingerea incendiului pînă la sosirea pompierilor; 
c) să verifice dacă sînt conectate şi puse în funcţiune sistemele automate de protecţie 

contra incendiilor (de înştiinţare a persoanelor în caz de incendiu, de stingere a 
incendiilor, de protecţie contra fumului);  

d) să îndrepte un colaborator pentru a întilni pompierii şi a-i informa despre, locul » 
incendiului şi locul amplasării rezervorului de apă; » 

e) să înlăture din încăpere şi din zona de pericol toate persoanele care mai sînt 
implicate în lichidarea incendiului; 

f) să organizeze, în caz de necesitate, deconectarea energiei electrice, sistemelor de 
verificare, instalaţiilor şi efectuarea altor măsuri ce vor contribui la preîntiîmpinarea 
răspîndirii incendiului; 

g) să întrerupă toate lucrările în clădire (dacă acest lucru se admite de procesul 
tehnologic de producţie), cu excepţia lucrărilor legate de activităţile de lichidare a 
incendiului;  

h) să asigure protecţia persoanelor participante la lichidarea incendiului de 
electrocutare, prăbuşire a construcţiilor, intoxicare. 

i) să evacueze în afara limitelor zonei cu pericol toţi salariaţii care nu participă la 
acţiunile de stingere a incendiului;  



j) să organizeze, concomitent cu acţiunile de stingere a incendiului, evacuarea şi 
protecţia valorilor materiale;  
  - La sosirea Serviciul salvatori şi pompieri, reprezentantul instituţiei conducătorul 
stingerii incendiului, este obligat să informeze     conducătorul Serviciului salvatori şi 
pompieri, care va efectua conducerea stingerii incendiului, privind toate datele despre 
focarul incendiului, măsurile întreprinse pentru lichidarea incendiului şi despre prezenţa 
în încăperi a persoanelor implicate la lichidarea incendiului. 

- Colaboratorii instituţiei sînt obligaţi să execute toate indicaţiile conducătorului 
stingerii incendiului, să contribuie cu ajutorul necesar la evacuarea persoanelor şi 
bunurilor din clădire, deasemenea să contribuie la lichidarea incendiului. 

- Pe fiecare caz de incendiu conducerea instituţiei este obligată să clarifice toate 
circumstanţele ce contribuie la izbucnirea sau răspîndirea incendiului şi să întreprindă 
măsurile profilactice necesare. 

 

Anexă 1 la prezenta Instrucţiune este Registrul de familiarizare a personalului cu Instrucţiunea 
privind securitatea contra incendiilor. 

 
Anexă 1 
 

Registrul de familiarizare a personalului 
cu Instrucţiunea privind securitatea contra incendiilor 

 
 

Nr. 
d/o 

Numele şi prenumele salariatului Funcţia deţinută 
Data familiarizării cu 

Instrucţiunea 
Semnătura 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 


