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REGULILI
de prevenire şi apărare împotriva incendiilor al Biroul Relaţii Interetnice.
I. Dispoziţii generale
1. Reguli de prevenire şi apărare împotriva incendiilor, denumite în continuare

Reguli, stabilesc cerinţele minime necesare pentru prevenirea şi reducerea riscurilor
de producere a incendiilor, asigurarea condiţiilor necesare pentru prevenirea şi
reducerea riscurilor de producere a incendiilor, asigurarea condiţiilor necesare pentru
limitarea propagării şi dezvoltării acestora prin măsuri tehnice şi organizatorice,
asigurarea siguranţei salariaţilor şi a forţelor care acţionează la intervenţie, securităţii
clădirii, utilajului şi echipamentului destinat pentru activităţile de serviciu, protecţiei
acestora în caz de incendiu. Prezentele Reguli sînt elaborate în conformitate cu Legea
privind apărarea împotriva incendiilor nr. 267-XIII din 09.11.1994 (Monitorul
Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.15-16, art.144) şi Reglementarea tehnică
„Reguli generale de apărare împotriva incendiilor în Republica Moldova” RT DSE
1.01-2005, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 1159 din 24.10.2007 (Monitorul
Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.171-174, art.1204), stabilesc cerinţele
principale de apărare împotriva incendiilor.
2. Angajaţii Biroului Relaţii Interetnice ( în continuare - BRI ) sînt admişi la
îndeplinirea obligaţiilor de funcţie doar după instructajul privind apărarea împotriva
incendiilor.
3. Persoana responsabilă pentru apărarea împotriva incendiilor al Biroului se
numeşte prin ordin de către directorul general al Biroului.
4. Pentru antrenarea lucrătorilor BRI în activitatea de prevenire şi stingere a
eventualelor incendii, la obiecte se creează formaţiuni benevole de pompieri (în
continuare – FBP) în conformitate cu art.6 al Legii privind apărarea împotriva
incendiilor şi Hotărîrea Guvernului nr.662 din 12.07.1999 „Cu privire la formaţiunile
benevole de pompieri” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.78-79,
art.692).
5. Răspunderea personală pentru asigurarea apărării împotriva incendiilor la
BRI, în conformitate cu legislaţia în vigoare, se atribuie conducătorului BRI.
Responsabilitatea privind asigurarea apărării împotriva incendiilor la obiectivele
private (case individuale, vile, garaje, construcţii auxiliare etc.) o poartă proprietarii,
iar la darea în locaţiune a clădirilor, construcţiilor, încăperilor, instalaţiilor - arendaşii.
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În conformitate cu Legea privind apărarea împotriva incendiilor, factorii de decizie
din organele centrale de specialitate ale administraţiei publice şi autorităţile
administraţiei publice locale, în limitele competenţei, sînt obligaţi să asigure:
a) realizarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor la întreprinderile din
subordine şi pe teritoriul respectiv;
b) crearea şi întreţinerea, în conformitate cu normele stabilite, a organelor de
conducere şi subunităţilor de pompieri şi salvatori, finanţate din bugetele respective
ori prin contract;
c) acordarea de sprijin serviciului de pompieri şi salvatori la îndeplinirea sarcinilor
puse;
d) crearea condiţiilor în vederea antrenării cetăţenilor în activitatea de prevenire şi
stingere a incendiilor;
e) organizarea activităţii de explicare şi instruire a populaţiei privind măsurile de
apărare împotriva incendiilor;
f) realizarea măsurilor ce ţin de stimularea socială şi economică a asigurării
apărării împotriva incendiilor;
g) crearea condiţiilor necesare pentru activitatea eficientă a FBP.
II. Măsuri organizatorice pentru asigurarea apărării împotriva incendiilor.
În conformitate cu legislaţia în vigoare conducătorul BRI e s t e o b l i g a t :
a) să stabilească prin ordin - instrucţiunile de apărare împotriva incendiilor,
să organizeze un control permanent asupra respectării ordinii stabilite de către
angajaţi;
b) să stabilească şi se amenajeze locuri pentru fumat;
c) să stabilească modul examinării şi închiderii încăperilor după încheierea
zilei de muncă, de deconectare a utilajelor electrice în caz de incendiu;
d) să organizeze studierea şi controlul asupra respectării regulilor de apărare
împotriva incendiilor şi instrucţiunilor privind măsurile de securitate împotriva
incendiilor din partea angajaţilor Biroului, asigurând subdiviziunile cu mijloacele de
propagandă antiincendiară (pancarte, standuri, semne de avertizare, machete etc.);
e) să creeze Comisia tehnică de apărare împotriva incendiilor;
f) să organizeze cu angajaţii instructaje de apărare împotriva incendiilor şi
lecţii la minimul tehnic antiincendiar conform prevederilor prezentelor Reguli;
g) să veridice în mod periodic gradul de pregătire a formaţiunilor
nemilitarizate ale protecţiei civile la instituţia subordonată, să ia măsurile necesare
pentru îmbunătăţirea activităţii acestora;
h) să veridice în mod periodic starea de siguranţa antiincendiară a obiectului,
disponibilitatea şi fiabilitatea mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor;
i) să organizeze elaborarea şi implementarea măsurilor orientate pentru
perfecţionarea regimului de apărare împotriva incendiilor, reducerea pericolului de
incendiu, asigurarea siguranţei persoanelor şi protecţia bunurilor materiale în caz de
survenire a incendiului;
j) să emite ordine privind desemnarea persoanelor responsabile de exploatarea
şi starea tehnică bună a sistemelor de încălzire şi de ventilare, a instalaţiilor electrice,
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aprovizionarea cu apa în caz de incendiu şi de stingere a incendiului, a instalaţiilor
autonome de pompieri şi a sistemelor de avertizare despre incendiu la obiect;
k) să includă în lista obligaţiilor persoanelor cu funcţii de răspundere, precum
şi a altor specialişti, elaborarea şi implementarea măsurilor în problemele de apărare
împotriva incendiilor, reieşind din sarcinile de serviciu;
l) să asigură elaborarea instrucţiunilor privind măsurile securităţii
antiincendiare pentru subdiviziuni şi unele timpuri de lucrări de cu pericol de
incendiu, în conformitate cu cerinţele prezentelor legi;
m) să asigură cercetarea la timp a cazurilor de incendiu, a cauzelor apărării lor,
depistarea persoanelor vinovate, precum şi elaborarea măsurilor de prevenire a
acestora.
n) să organizeze elaborarea planurilor de evacuare a persoanelor şi bunurilor
materiale în caz de survenire a incendiului şi să le afişeze în locuri vizibile, precum şi
să organizeze periodic aplicarea în practică a acestora.
o) să organizeze studierea şi controlul asupra respectării regulilor de apărare
împotriva incendiilor şi instrucţiunilor privind măsurile de securitate împotriva
incendiilor;
p) să organizeze comisia tehnică de apărare împotriva incendiilor şi să
organizeze activitatea acestora în conformitate cu reglementările în vigoare, să
asigure obiectul cu mijloace de stingere a incendiilor, cu mijloace de primă
intervenţie pentru stingerea incendiilor;
q) să organizeze pentru angajaţi instructaj de apărare împotriva incendiilor şi
lecţii la minimul tehnic antiincendiar;
r) să verifice, în mod periodic, starea de siguranţă antiincendiare a obiectului,
disponibilitatea şi fiabilitatea mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor, să
ia măsuri urgente de lichidare a lacunelor depistate;
s) să asigure cercetarea la timp a cazurilor de incendiu, a cauzelor apariţiei lor,
depistarea persoanelor vinovate, precum şi elaborarea măsurilor de prevenire a
acestora.
Fiecare lucrător este obligat:
a) să cunoască bine şi să îndeplinească regulile stabilite privind apărarea
împotriva incendiilor, să nu admită acţiuni, care favorizează incendii;
b) să execute măsurile de precauţie la folosirea aparatelor cu gaze, obiectelor
chimice, de uz casnic, la efectuarea lucrărilor cu lichide uşor inflamabile (LUI) şi
lichide combustibile (LC), cu alte substanţe, materiale şi utilaje, care prezintă pericol
de incendiu;
c) în caz de descoperire a incendiului să anunţe serviciul de pompieri şi
salvatori şi să ia măsurile cuvenite pentru salvarea oamenilor, bunurilor şi lichidarea
incendiului.
III. Modul de întreţinere a teritoriului inclusiv a căilor de evacuare.
În toate încăperile de producţie, administrative, de depozitare şi auxiliare, în
locurile vizibile trebuie afişate tabele cu indicarea numărului de telefon al serviciului
pompieri şi salvatori.
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Regulile de utilizare a focului deschis pe teritoriul întreprinderilor, circulaţia
transportului, permiterea fumatului şi efectuarea lucrărilor temporare cu pericol de
incendiu se stabilesc în instrucţiunile generale pentru obiective privind apărarea
împotriva incendiilor.
Conform legislaţiei în vigoare la fiecare întreprindere, prin ordin (instrucţiune),
se stabileste regimul de protecţie contra incendiilor, corespunzător pericolului de
incendiu la această întreprindere, inclusiv:
a) să se stabilească şi să se amenajeze locurile pentru fumat;
b) să se stabilească locurile şi cantitatea admisibilă de materie primă, semifabricate
şi produse finite care se păstrează concomitent în încăperi;
c) să se stabilească modul de înlăturare a prafului şi a deşeurilor combustibile, de
păstrare a îmbrăcămintei de lucru impregnate cu ulei;
d) să se stabilească modul de deconectare a utilajelor electrice în caz de incendiu
şi la terminarea zilei de muncă;
e) să se reglementeze modul de executare a lucrărilor temporare cu focul şi a
altor lucrări cu pericol de incendiu, modul de control şi de închidere a încăperilor
după terminarea lucrului, acţiunile lucrătorilor la constatarea incendiului;
f) să se determine modul şi termenele de desfăşurare a instructajelor de protecţie
contra incendiilor, precum şi desemnarea persoanelor responsabile de organizarea
acestora.
La clădiri şi instalaţii (cu excepţia caselor de locuit) în care se află concomitent
pe un etaj mai mult de 10 persoane trebuie elaborate şi afişate în locuri vizibile
planurile (schemele) de evacuare a persoanelor în caz de incendiu, de asemenea,
trebuie să fie prevăzut un sistem (o instalaţie) de avertizare despre incendiu.
Conducătorul obiectivului cu aglomerări (50 de persoane şi mai mult), suplimentar
la planul-schemă de evacuare a persoanelor în caz de incendiu, este obligat să
elaboreze instrucţiuni pentru stabilirea acţiunilor personalului la asigurarea evacuării
oamenilor în scurt timp şi fără pericol, conform cărora, minimum o dată în jumătate
de an trebuie să se efectueze antrenamente practice cu toţi lucrătorii antrenaţi în
această acţiune.
Persoanele responsabile de organizarea activităţilor cu participarea în masă a
oamenilor (serate, discoteci, ceremonii, sărbători de revelion etc.) sînt obligate să
controleze cu atenţie încăperile înainte de începerea acţiunilor respective şi să asigure
nivelul pregătirii pe deplin a lor privind măsurile de apărare împotriva incendiilor.
1. Modul de întreţinere a teritoriului:
a) teritoriul instituţiei trebuie să fie în stare de curăţie permanentă, trecerile şi

accesele la clădirea, precum şi accesele spre scările staţionare pentru pompieri, spre
inventarul şi utilajul de stingere a incendiilor trebuie să fie liber totdeauna, să fie
întreţinute în stare bună şi reparate la timp. Pe timp de iarnă – să fie curăţite de
zăpadă.
b) 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;
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c) 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.;
d) amplasarea în holurile ascensoarelor a cămărilor, chioşcurilor, gheretelor
etc.;
e) 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;
f) efectuarea resistematizării încăperilor şi căilor de evacuare, fără
coordonarea organelor SSMCI;
g) înlăturarea uşilor vestibulurilor, holurilor, coridoarelor, tamburelor şi
caselor scărilor, prevăzute de proiect;
h) 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;
i) curăţarea încăperilor şi spălatul hainelor, utilizând 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;
j) lăsarea la locurile de muncă a materialelor de şters, impregnate cu ulei;
k) instalarea gratiilor fixe la ferestre, cu excepţia cazurilor prevăzute în
normele şi regulile aprobate în modul stabilit;
l) montarea geamurilor la logiile, galeriile şi la balcoanele care se referă la
zonele de siguranţă în caz de incendiu;
m) amenajarea în încăperile scărilor şi în coridoare depozite, 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;
n) 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.
o) scările exterioare de incendiu şi îngrădirile de protecţie de pe acoperişurile
clădirilor şi instalaţiilor trebuie să se întreţină în stare perfectă şi de minimum 2 ori pe
an supuse încercărilor de rezistenţă.
p) în încăperile cu o singură ieşire de evacuare nu se admite prezenţa
concomitentă a 50 şi mai multe persoane. În clădirile de gradul IV şi V de rezistenţă
la foc organizarea activităţilor cu aflarea concomitentă a 50 persoane şi mai multe se
admite numai în încăperile de la primul etaj;
q) ferestrele cerdacurilor, etajelor tehnice şi a subsolurilor trebuie să aibă
geamuri, iar uşile lor să fie ţinute închise. Pe uşi trebuie indicat locul de păstrare a
cheilor.
r) ferestrele îngropate de la subsolul şi demisolul clădirilor şi instalaţiilor
trebuie curăţate cu regularitate de gunoiul combustibil. Nu se admite închiderea lor
ermetică;
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lămpile cu gaz (felinarele) trebuie suspendate cît mai sigur de tavan şi
trebuie să aibă capace metalice de siguranţă deasupra sticlei. Distanţa dintre capacul
de siguranţă al lămpii sau dintre capacul felinarului şi elementele combustibile ale
tavanului trebuie să fie de minimum 70 cm, iar pînă la pereţii combustibili - de
minimum 20 cm;
t) lămpile cu gaz (felinarele) trebuie să aibă reflectoare metalice şi să fie bine
fixate. Felinarele şi lămpile de masă trebuie instalate pe suporturi stabile.
Nu se admite alimentarea cu benzină sau cu petrol de tractor a maşinilor de
gătit şi primusurilor.
Pentru acumularea materialelor de şters folosite trebuie să se instaleze lăzi
metalice cu capace ce se închid ermetic. La terminarea schimbului de lucru
materialele de şters folosite trebuie să fie înlăturate din încăpere.
Îmbrăcămintea de lucru a persoanelor care lucrează cu uleiuri, lacuri, vopsele
sau cu alte LUI, LC trebuie să se păstreze atîrnată în dulapuri metalice, instalate în
locuri special destinate în acest scop.
În clădirile cu vitralii, cu înălţimea mai mare de un etaj, nu se admite
dezintegrarea elementelor de construcţii ale diafragmelor incombustibile
şi impermeabile la fum, montate în vitralii la nivelul fiecărui etaj.
Numărul de persoane în sălile (încăperile) de spectacole, expoziţie, comerţ, în
cantine, în tribune, precum şi în alte încăperi cu aglomerări de persoane (mai multe
de 50), nu trebuie să depăşească numărul stabilit prin normele de proiectare sau
prin calcule, luînd în considerare capacitatea căilor de evacuare.
În cazul în care în normele de proiectare datele lipsesc, în calcul trebuie să se ia
timpul de asigurare a evacuării persoanelor din săli - 2 min., iar aria de calcul pentru
o singură persoană - 0,75 m2.
s)

Este interzis:
a) de a încuia uşile ieşirilor de evacuare în timpul lucrului. Este admisă
aplicarea lacătelor interioare care se descuie uşor (fără chei şi instalaţii de blocare).
b) de a bloca cu diverse obiecte şi utilaj trecerile, ieşirile, coridoarele şi
scările.
c) de a aplica materiale de finisare combustibile şi vopsele pe bază
combustibilă.
Scările exterioare pentru pompieri, îngrădirile de siguranţă şi instalaţiile
parafulger pe acoperişurile clădirilor trebuie să fie menţinute în stare bună de
funcţionare. Scările şi îngrădirile trebuie să fie încercate la rezistenţă de cel puţin 2
ori pe an, iar parafulgerul - o dată pe an la rezistenţa ohmică a prizelor de pămînt
(norma de cel mult 3 ohm).
În încăperile de producţie, administrative, depozite şi încăperile auxiliare
trebuie să fie afişate în locuri vizibile: instrucţiunea privind măsurile de apărare
împotriva incendiilor, tabelul efectivului FBP, precum şi planul evacuării lucrătorilor
şi bunurilor materiale.
Instalaţiile care asigură închiderea etanşă a uşilor palierelor, coridoarelor,
tamburelor, vestibulurilor şi holurilor (garniturile de etanşare, etc.) trebuie să se afle
permanent în stare bună de funcţionare.
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Zilnic, după încheierea lucrului, persoanele responsabile de apărarea împotriva
incendiului sînt obligate să examineze încăperile care se închid. Lista încăperilor şi
modul examinării se stabilesc de către conducător. Rezultatele examinării se înscriu
de către persoana responsabilă în caiet (registru) special şi se semnează.
Fumatul în clădirea, este admis doar în locurile special (de comun acord cu paza
antiincendiară) dotate cu urne şi recipiente cu apă. Locul pentru fumat trebuie să fie
marcat în conformitate cu cerinţele standardului în vigoare.
La organizarea şi petrecerea şedinţelor comune, sărbătorilor (Anul Nou) şi altor
evenimente, la care participă multe persoane:
a) se admite utilizarea doar a încăperilor asigurate cu cel puţin două ieşiri de
evacuare, care să corespundă normelor de proiectare, să nu aibă grile la ferestre şi să
fi amplasate cel mult la etajul al doilea în clădirile cu acoperiş combustibil;
b) bradul de Anul Nou trebuie să fie instalat pe suport fix în aşa mod ca
crengile să nu atingă pereţii şi tavanul;
c) iluminarea trebuie să fie executată cu respectarea Normelor de montare a
instalaţiilor electrice (în continuare – NMIE). La utilizarea reţelei electrice de
iluminare fără transformator de reducere pe brad se pot utiliza ghirlande doar cu
includere consecutivă a becurilor cu voltaj de 12 V şi puterea becurilor nu trebuie să
depăşească 25 W;
d) în caz de depistare a defecţiunilor la aparatajului de iluminare (încălzirea
firelor, licărirea becurilor, dacă aceasta nu este prevăzut constructiv, scîntei etc.)
acesta trebuie să fie imediat deconectat;
Se interzice:
a) utilizarea proiectoarelor cu arc, a lumânărilor şi petardelor, a focului de artificii
şi a altor efecte de iluminare cu pericol de incendiu, ce pot conduce la incendii;
b) împodobirea pomului de Anul Nou cu jucării din celuloid, precum şi cu tifon şi
vată neimpregnate cu materiale ignifuge;
c) îmbrăcarea copiilor în costume confecţionate din ţesături combustibile;
d) efectuarea în clădiri a lucrărilor cu focul, vopsirea şi alte lucrări cu pericol de
incendiu şi explozie;
e) folosirea obloanelor la ferestre pentru a face întuneric în încăperi;
f) micşorarea lăţimii trecerilor printre rînduri şi punerea în treceri a fotoliilor,
scaunelor etc.;
g) stingerea completă a luminii în încăperi în timpul reprezentaţiilor;
h) aflarea în încăperi a unui număr de persoane peste norma stabilită.
În timpul desfăşurării activităţilor trebuie organizat un serviciu în scenă şi în
încăperi al persoanelor responsabile, a membrilor FBP sau al lucrătorilor
serviciului pompieri şi salvatori.
În clădirile în care se află multe persoane, în cazul deconectării energiei
electrice, personalul de deservire trebuie să dispună de lanterne electrice. Numărul de
lanterne se stabileşte de către conducător, reieşind din specificul obiectului, existenţa
personalului de serviciu, numărul total de persoane în clădire, dar nu mai puţin de una
la fiecare lucrător de serviciu.
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2. Căile şi ieşirile de evacuare.
Numărul căilor de evacuare, dimensiunile lor, condiţiile de iluminare şi
asigurare antifum, precum şi lungimea căilor de evacuare trebuie să corespundă
normelor de protecţie împotriva incendiilor a clădirilor şi instalaţiilor.
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);
h) amenajarea în pasajele subterane a chioşcurilor de comercializare şi a altor
obiecte, pe o lăţime mai mare de 1/3 din lăţimea totală a trecerii. Toate construcţiile
trebuie să fie executate din materiale incombustibile.
La montarea utilajelor tehnologice, expoziţionale şi a altor tipuri de utilaje în
încăperi trebuie să se asigure trecerile de evacuare la casele scărilor şi la alte căi de
evacuare, conform normelor de proiectare.
În clădirile cu aglomerări, în cazul deconectării energiei electrice, personalul de
deservire trebuie asigurat cu lanterne electrice. Numărul de lanterne se stabileşte de
către conducător, ţinând cont de specificul obiectivului, prezenţa personalului de
serviciu, numărul total de persoane în clădire, dar nu mai puţin de o lanternă pentru
fiecare lucrător al personalului de serviciu.
Covoarele şi alte tipuri de învelişuri pentru pardoseli, în încăperile aglomerate,
trebuie bine fixate pe pardoseală.
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Prevederile de apărare împotriva incendiilor 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.
Motoarele electrice, aparatele de comandă, aparatura de pornire şi reglare,
aparatura pentru control şi măsurare şi de protecţie, utilajele auxiliare şi
conductoarele electrice trebuie să aibă gradul de protecţie în corespundere cu clasa
zonei conform NMIE, precum şi să dispună de aparate de protecţie contra curentului
de scurtcircuit şi de suprasarcină.
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).
Nu se admite trasarea liniilor aeriene de transport a energiei electrice şi a
conductoarelor electrice exterioare deasupra învelitorilor combustibile, acoperişurilor
de protecţie şi a depozitelor deschise de materiale combustibile.
La exploatarea instalaţiilor electrice se interzice:
a) utilizarea aparatelor electrice şi dispozitivelor în condiţii care nu corespund
recomandărilor (instrucţiunilor) întreprinderilor-furnizoare, sau cu defecte, care pot
conduce la izbucnirea incendiilor, precum şi exploatarea conductoarelor şi cablurilor
electrice cu izolaţie defectată sau cu izolaţie ce şi-a pierdut capacităţile de protecţie;
b) utilizarea prizelor, întrerupătoarelor şi a altor mijloace şi dispozitive electrice
deteriorate;
c) acoperirea cu hîrtie, ţesătură şi cu alte materiale combustibile a becurilor şi
corpurilor de iluminat, precum şi exploatarea lor fără capacele de protecţie;
d) utilizarea fiarelor de călcat, plitelor, fierbătoarelor electrice şi altor aparate
electrice de încălzit fără suporturi din materiale incombustibile;
e) lăsarea fără supraveghere a aparatelor electrice de încălzit, televizoarelor,
aparatelor de radio etc. conectate la reţea;
f) utilizarea aparatelor electrice de încălzit nestandardizate (improvizate), utilizarea
siguranţelor fuzibile necalibrate sau a altor aparate improvizate de protecţie contra
curenţilor de scurtcircuit şi suprasarcinilor;
g) montarea conductoarelor electrice şi a liniilor de cablu tranzitare prin încăperile
de depozitare, precum şi prin zonele cu pericol de incendiu şi explozie-incendiu.
Nu se admite montarea într-un singur tub, furtun metalic, fascicul, canal închis al
elementelor de construcţie a circuitelor de iluminat (de avarie şi de lucru), precum şi
a cablurilor de alimentare şi de comandă.
Indicatoarele luminoase “Ieşire” trebuie să fie în stare perfectă şi conectate
permanent. În sălile de spectacole, prezentare, expoziţie etc. indicatoarele luminoase
pot fi conectate numai pe parcursul desfăşurării activităţilor (pe timpul aflării
persoanelor).
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Corpurile electrice de iluminat portative trebuie executate cu utilizarea
conductoarelor electrice elastice prevăzute cu capace din sticlă, precum şi protejate
cu plase de siguranţă şi dotate cu cîrlige pentru suspendare.
La amenajarea sofitelor trebuie să se folosească numai materialele incombustibile,
iar corpurile lor să fie izolate de cablurile de susţinere.
Proiectoarele şi sofitele trebuie amplasate la o distanţă de minimum 0,5 m de la
elementele şi materialele combustibile, iar proiectoarele cu lentile - la o distanţă de
minimum 2 m. Proiectoarele şi sofitele trebuie să aibă filtre de lumină din materiale
incombustibile.
Nu se admite exploatarea aparatelor electrice fără termoregulatoarele (sau
defectate), prevăzute de producător.
IV. Acţiunile personalului în caz de incendiu pănă la sosirea
subdiviziunilor de pompieri;
1. La izbucnirea incendiului, acţiunile personalului, administraţiei obiectului
(clădirii), în primul rînd trebuie orientate spre la asigurarea evacuării persoanelor.
2. La depistarea incendiului sau a careva semne de ardere (emanarea fumului,
miros de ardere, ridicării temperaturii etc.)
Este necesar:
- urgent de apelat despre acest fapt prin telefon la serviciul de pompieri;
- pînă la sosirea subdiviziunilor de pompieri de întreprins măsuri pentru
evacuarea persoanelor, bunurilor materiale şi stingerea incendiului.
3. Conducătorul obiectului (clădirii), sau altă persoană responsabilă, la locul
incendiului, este obligat:
- de a dubla anunţul despre izbucnirea incendiului la serviciul de pompieri;
- de a organiza de comun cu persoana de serviciu şi a personalului evacuarea
persoanelor, documentelor şi bunurilor materiale, precum şi întimpinarea
subdiviziunilor de pompieri la incendiu;
- de a verifica cuplarea sistemelor de protecţie antiincendiu (de înştiinţare a
persoanelor despre incendiu, de stingere, de protecţie împotriva fumului);
- la necesitate de a deconecta energia electrică;
- de a opri toate lucrările în clădire, cu excepţia lucrărilor legate de lichidarea
incendiului;
- de a evacua în afara limitelor zonei cu pericol toate persoanele, cu excepţia
celor implicate la stingerea incendiului;
- de a organiza conducerea generală a acţiunilor de stingere a incendiului pînă
la sosirea subdiviziunilor de pompieri, asigurînd respectarea prevederilor de
securitate de către personalul care participă la acţiunile de stingere a incendiului.
să organizeze conducerea generală a acţiunilor de stingere a incendiilor (luând în
considerare particularităţile specifice ale obiectivului) pînă la sosirea unităţilor de
pompieri şi salvatori;
- să asigure respectarea prevederilor de securitate de către salariaţii care participă
la acţiunile de stingere a incendiului;
- să organizeze, concomitent cu acţiunile de stingere a incendiului, evacuarea şi
protecţia valorilor materiale;
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- să organizeze întâlnirea unităţilor de pompieri şi salvatori şi să acorde ajutor
privind alegerea celei mai scurte căi de acces la focarul incendiului;
- să comunice unităţilor de pompieri şi salvatori, antrenate la stingerea incendiului
şi efectuarea lucrărilor prioritare de salvare-deblocare respective, informaţii privind
existenţa la obiective a substanţelor explozive (cu pericol de explozie), toxice,
utilizate sau păstrate, pentru asigurarea securităţii efectivului.
La sosirea unităţilor de pompieri şi salvatori conducătorul întreprinderii (sau
persoana care-l înlocuieşte) este obligat să informeze conducătorul acţiunilor de
stingere a incendiului despre particularităţile tehnologice şi constructive ale
obiectivului, construcţiilor şi instalaţiilor alăturate, despre cantitatea şi proprietăţile
cu pericol de incendiu a substanţelor, materialelor şi produselor care se păstrează şi se
utilizează, precum şi despre alte caracteristici necesare lichidării cu succes a
incendiului. Totodată, trebuie să organizeze atragerea forţelor şi mijloacelor
obiectivului pentru realizarea măsurilor necesare de lichidare a incendiului şi de
împiedicare a extinderii lui.
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