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SCENARIU DE SECURITATE LA INCENDIU 
LA PROIECTUL: ATE24/2015 
conform OMAI nr. 130/2007 

 
 
1. CARACTERISTICILE CONSTRUCȚIEI SAU AMENAJĂRII: 
 
Amplasament: xxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Beneficiari: xxxxxxxxxxx 
 
1.1. Datele de identificare: 
 
 A. Denumirea obiectivului: Construire Spaţii depozitare Parter, Împrejmuire, Utilităţi  
 ●      Proprietar/beneficiar: xxxxxxxxx 
 ●      Adresa: xxxxxxxxxx 
 ●      Nr. Tel: 0xxxxxxxxx 
 ●      Fax: xxxxxxxxxxxxxxxx 
 ●      Proiectant: S.C. IDEAL PROIECT A.E. S.R.L., adresă: str. Balta Pasărea nr.10, loc. Tunari, jud. Ilfov, 
telefon: 0764.701.500, fax: 031.438.20.72, email: contact@idealproiect.com 
 
 B. Profil de activitate 
 Programul de lucru al obiectivului: 
 ■ Profilul de activitate: spaţii depozitare 
 ■ Programul de lucru al obiectivului: este de 9.00 ore într-un singur schimb de la 08.00 la 17.00 
 
1.2. Destinaţia: 
 
Funcţiunea principală: 
 ■ spaţii depozitare 
 
Funcţiuni secundare: 
 ■ spaţii administrative 
 ■ laborator 
 
Funcţiuni conexe: 
 ■ spaţii tehnice 
 ■ vestiare 
 ■ grupuri sanitare 
 
1.3. Categoria de importanţă a construcţiei: 
 A. Categoria de importanţă: C 
 B. Clasa de importanță: III 
 
1.4. Particularităţi specifice construcţiei/amenajării 
 
A. Se prezintă principalele caracteristici ale construcţiei/amenajării privind: 
 
 a) tipul clădirii: clădire pentru producţie şi/sau depozitare 
 regimul de înălțime: parter şi supantă 
 suprafaţa construcţiei: 951.74 m2 
 volumul construcţiei: 4366.1620 m3 
 
 b) aria construită şi desfăşurată, cu principalele  destinaţii ale încăperilor şi ale spaţiilor aferente construcţiei 
 
Parter 
 

DENUMIRE SUPRAFAȚA UTILĂ (mp) 
Recepţie S = 18.32 

mailto:contact@idealproiect.com
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DENUMIRE SUPRAFAȚA UTILĂ (mp) 
depozit S = 372 
laborator S = 152.20 
carantină materie primă S = 5.60 
carantină produs finit S = 5.60 
ecluză igienică S = 3.06 
vestiar haine stradă S = 6.25 
vestiar haine lucru S = 12.65 
hol personal laborator S = 3.18 
cameră panou electric S = 4.30 
cameră boiler S = 2.85 
grup sanitar laborator S = 8.70 
sală mese S = 13.35 
chicinetă S = 16.20 
wc S = 2.40 
wc S = 2.40 
duş S = 2.10 
hol S = 5.58 
TOTAL UTILĂ S = 636.74 
S Constr Desfășurată S = 951.74 

 
Supantă 1 
 

DENUMIRE SUPRAFAȚA UTILĂ (mp) 
casa scării S = 7.87 
birou S = 23.90 
casa scării S = 10.56 
birou S = 22.26 
birou S = 10.97 
grup sanitar S = 7.38 
chicinetă S = 16.55 
hol S = 37.12 
sală conferinţe S = 45.31 
birou S = 45.31 
birou director S = 55.96 
TOTAL UTILĂ S = 283.19 
S Constr Desfășurată S = 951.74 

 
Supantă 2 
 

DENUMIRE SUPRAFAȚA UTILĂ (mp) 
casa scării S = 5.34 
birou S = 26.47 
TOTAL UTILĂ S = 31.81 
S Constr Desfășurată S = 951.74 

 
 c) numărul compartimentelor de incendiu şi ariile acestora: 
 Numărul total de compartimente: 1 
 Hală Parter cu Suprafața = 951.74 m2 
 
 d) precizări referitoare la numărul maxim de utilizatori:  persoane, animale etc. 
 ■   număr maxim de persoane care se pot întruni simultan: 15 
 ■   număr maxim de animale:0 
 
 e) prezenţa permanentă a persoanelor; capacitatea de autoevacuare a acestora: 
 ■   prezenţa permanentă a persoanelor: 1 
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 ■   capacitatea de autoevacuare a acestora: persoanele care se vor afla la un moment dat în obiectiv vor fi 
apte pentru evacuare in caz de incendiu în obiectiv nu sunt propuse amenajări pentru persoane care nu se pot 
evacua singure 
 
 f) capacităţi de depozitare sau adăpostire: 
 ■   construcţia dispune de un spaţiu semnificativ pentru depozitare, reprezentând o funcţiune principală 
 
 g) caracteristicile proceselor tehnologice şi cantităţile de substanţe periculoase, potrivit clasificării 
din Hotărârea Guvernuluinr. 804/2007 privind controlul activităţilor care prezintă pericolede accidente 
majore în care sunt implicate substanţe periculoase,publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 
120 din 25februarie 2003; 
 ■ în activitatea zilnică din cadrul obiectivului nu există substanţe aflate sub incidenţa Hotărârii 
Guvernului nr.  804/2007 
 
 h) numărul căilor de evacuare şi, după caz, al refugiilor. 
 ■ numărul căilor de evacuare: 
 
 ● Compartiment: Hală Parter 
 ○ de la parter - 5 căi de evacuare, astfel:  
  ̶ 1 usă 100cm către exterior; 
  ̶ 1 uşă 120cm către exterior; 
  ̶ 1 uşă 425cm către exterior; 
  ̶ 1 uşă 180cm către exterior; 
  ̶ 1 uşă 100cm către exterior; 
 
 ○ de la supată  birouri directoriale - 1 cale de evacuare, astfel:  
  ̶ 1 casa scării de 130cm către parter; 
 
 ○ de la supantă birouri depozitare - 1 cale de evacuare, astfel:  
  ̶ 1 casa scării de 80cm către parter; 
 
 ○ de la supantă 2 birouri depozitare - 1 cale de evacuare, astfel:  
  ̶ 1 casa scării de 80cm către supantă birouri depozitare; 
 
 Refugii: nu este cazul. 
 
B. Instalaţiile utilitare aferente clădirii sau amenajării: 
 
 ● sanitare:  
Clădirea are instalaţii sanitare clasice şi care deservesc grupurile sanitare/băi. Obiectele sanitare sunt reprezentate 
de lavoar, WC, duş-cadă baie, spălător, maşină de spălat. Alimentarea cu apă se face prin intermediul unei reţele 
de conducte din PPR montate îngropat în şape şi în pereţi. Scurgerile sunt realizate din conducte PVC mascate în 
ghene, pereţi şi şape. Alimentarea cu apă se face din puţ forat prin intermediul unei gospodării de apă. Prepararea 
apei calde se face prin intermediul unei centrale termice proprii ce foloseşte ca şi combustibil gazul. Apele uzate 
sunt preluate de un rezervor vidanjabil. 
 
 ● termice:  
Încălzirea imobilului se va face cu: Partea de hala cu aeroterme si partea de birouri si anexe cu ventiloconvectoare 
si radiatoare din otel móntate conform planului anexat. 
Distribuţia agentului termic, reprezentat de apa caldă, se va face printr-un sistem de conducte din PPR-PN6. Având 
în vederea aplasarea pe aceeaşi verticală a obiectelor termice s-a optat pentru soluţia de coloane verticale Tur-
Retur. Soluţia de distribuţie radială este doar locală.  
Prepararea agentului termic se va face cu ajutorul unui cazan electric cu pompe de căldură şi cu o automatizare 
pentru preparare apa calda menajera si agent termic necesar incalzirii spatiului. 
 
 ● climatizare:  
Nu există instalaţie centralizată pentru climatizare centralizată ci unităţi independente de aer condiţionat cu spliter. 
 
 ● de ventilare:  
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Nu există instalaţie specială pentru ventilare. 
 
 ● detecție:  
Clădirea este prevăzută cu instalaţie pentru detecţie incendiu. Aceasta este formată din centrală incendiu, detectori 
de fum , butoane de panică. Echipamentele  respectă prevederile SR EN 54. Se respectă prevederile P118/3-2015 
cu privire la modul de proiectare şi funcţionare a sistemului. 
 
 ● semnalizare:  
Construcţia dispune de instalaţie de semnalizare audio şi luminoasă în caz de incendiu. S-au montat sirene atât la 
interior cât şi la exterior. Ele sunt  conectate la centrala de incendiu. Pentru semnalizarea la distanţă s-a folosit 
componenta GSM a centralei de incendiu.  
 
 ● iluminat de siguranță:  
Construcţia este prevăzută cu iluminat de siguranţă. Obiectele sunt prevăzute cu acumulatori cu o autonomie de 
minim 3h. Prin intermediul iluminatului de siguranţă va fi asigurat şi marcarea căilor cele mai rapide de evacuare 
dintr-un anumit punct al clădirii. 
 
 ● stingere:  
Construcţia este dotată cu un hidrant interior. Debitul minim necesar este de 1 x 2,1 l/s = 2,1 l/s. Reţeaua 
funcţionează în sistem apă-apă. Era necesar a se prevedea o rezervă minimă de apă care să asigure o autonomie 
de minim 30 minute. Volumul de apă necesar pe durata incendiului este de minim: 30 minute x 60 secunde/minut  x 
2,1l/s x 1mc/1000l =  3,78 mc. Având în vedere rezerva de apă din puţ, debitul acestuia şi capacitatea pompei ce 
asigură realimentarea şi care are un debit mai mare de 0,5l/s, se consideră rezerva existentă de 3mc ca fiind 
suficientă(rezultă o rezervă de înmagazinare de minim 30 minute x 60 secunde/minut x 1,6l/s x 1mc / 1000l = 2,88). 
Există în momentul elaborării scenariului gospodărie de apă pentru hidranţi interiori. Aceasta este formată din staţia 
de pompare cu pompa principală şi pompă de rezervă cu debit minim de 2,1 l/s şi o presiune minim asigurată de 5 
bari.  
În incinta în care este amplasată construcţia se află reţea pentru hidranţi exteriori. La mai puţin de 100m de orice 
punct al construcţiei se află un hidrant din cadrul acestei incinte. Acesta poate asigura un debit de minim 5L/s. 
 
 ● altele:  
Nu este cazul. 
 
 
2. RISCUL DE INCENDIU 
 
 A. Identificarea şi stabilirea nivelurilor de risc de incendiu se fac potrivit reglementărilor tehnice 
specifice, luându-se în considerare: 
 
 a) densitatea sarcinii termice: 
 Se estimează următoarele cantităţi maxime de materiale combustibile ce vor exista în spaţiile analizate, 
conform datelor furnizate de către beneficiar: 
 

Nr. 
Compart. 

Spaţiul în 
cauză 

Suprafaţa 
(m2) 

Materiale 
combust. 

Puterea 
calorică 
(Mj/Kg) 

Cantități 
(Kg) 

Sarcina 
termică locală 
(Mj) 

Densit. sarcinii 
termice (Mj/m2) 

1 Hală 
Parter 

951.74 materiale 
plastice 

33.5 850 28475.0  

   textile  16.75 100 1675.00  
   hârtie 16.3 1300 21190.0  
   polietilenă 46 500 23000  
   lemn  18.4 600 11040.0  
     TOTAL =  85380.00 89.71 

 Densitatea sarcinii termice pentru Hală Parter este de 89.71Mj/m2 şi se încadrează la un risc mijlociu de 
incendiu, categoria de pericol de incendiu este de: D(BE1a). 
 
 b) clasele de reacţie la foc potrivit criteriilor din Regulamentul privind clasificarea şi încadrarea produselor 
pentru construcţii pe baza performanţelor de comportare la foc, aprobat prin Ordinul comun al ministrului 
transporturilor, construcţiilor şi turismului şi al ministrului administraţiei şi internelor nr. 1.822/394/2004, modificat cu 
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Ordinul comun al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor şi al Ministerului Internelor şi Reformei 
Administrative nr.269/431 din 2008: 
Pentru elementele de mai jos se impun următoarele condiţii: 
 
 Compartiment: Hală Parter 
 

Elementul de Construcție Material/Dimensiuni Clasa de Reacție la Foc 
stâlpi/coloane metal / --- A1 
grinzi, planşee metal / --- A1 
pereţi interiori neportanţi panouri sandwich / 5cm A1 
pereţi exteriori neportanţi panouri sandwich / 5cm A1 
acoperişuri autoportante fără pod, 
şarpanta acoperişurilor fără pod 

metal / --- A1 

panouri învelitoare şi suportul 
continu al învelitorii combustibile 

panouri sandwich / 5cm A1 

pereţi la case de scări BCA / 25cm A1 
scara metal / --- A1 

 
 
 c) sursele potenţiale de aprindere şi împrejurările care pot favoriza aprinderea şi, după caz, timpul minim de 
aprindere, precum şi timpul de atingere a fazei de incendiu generalizat: 
 
 ■   sursele potenţiale de aprindere: scânteie electrică, efectele termice ale curentului electric, scurtcircuitul 
electric, electricitatea statică, flacără deschisă, flacă închisă, efect termic, frecare, scântei mecanice, jar sau 
scântei, inclusiv ţigara, autoaprindere, efectele termice al unor substanţe incendiare aprinse, trăsnet, alte surse, 
căldura solară. 
 
 ■   împrejurările care pot favoriza aprinderea:  
  ○ mijloace de iluminat electrice 
  ○ conductori şi aparate de întrerupere şi control 
  ○ mijloace cu flacără deschisă 
  ○ materiale care se aprind repede(produse chimice solide cum ar fi masele plastice, 
materiale combustibile solide cum ar fi lemnul, mobilierul, ambalaje, hârtie, carton, reziduri menajere, deşeuri 
nereutilizabile) 
 
 ■   timpul minim de aprindere: 3 minute 
 
 ■   timpul de atingere a fazei de incendiu generalizat: 15 minute 
 
 B. Nivelurile riscului de incendiu: 
 
 Se stabilesc pentru fiecare încăpere, spaţiu, zonă, compartiment, potrivit reglementărilor tehnice, în funcţie 
de densitatea sarcinii termice, funcţiunea spaţiilor, încăperilor, respectiv de natura activităţilor desfăşurate, de 
comportarea la foc a elementelor de construcţii şi de caracteristicile de ardere a materialelor şi substanţelor 
utilizate, prelucrate, manipulate sau depozitate, şi se precizează în scenariul de securitate la incendiu întocmit 
pentru clădirea în ansamblu, amenajarea ori compartimentul de incendiu. 
 Ţinând cont de precizările din art. 2.1.4. din P118/99 şi conform destinaţilor existente în construcţie: spaţii 
depozitare, spaţii administrative,laborator, spaţii tehnice,vestiare,grupuri sanitare – riscul de incendiu în acestea 
este:  
 
 Nivelul riscului de incendiu încompartimentul de incendiu Hală Parter: risc mijlociu de incendiu, 
categoria de pericol incendiu: D(BE1a). 
 ⇒   420 Mj/m2 < qs < 840 Mj/m2 
 
 Pentru întregul compartiment de incendiu, riscul de incendiu considerat va fi cel mai mare care reprezintă 
miminum 30% din volumul acestuia. 
 
 C.Pentru situaţiile prevăzute la art. 10 alin. (1) din metodologia de elaborare a scenariilor de securitate la 
incendiu aprobat cu Ordinul   Nr. 130 din 25  ianuarie 2007 : „Scenariile de securitate la incendiu se actualizează 
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atunci când intervin modificări ale proiectului sau destinaţiei construcţiei.” Se stabilesc, după caz, măsuri alternative 
pentru reducerea riscului de incendiu, pentru încadrarea în nivelul prevăzut în reglementările tehnice. 
 Măsurile pentru încadrarea obiectivului în nivelul prevăzut de reglementările se regăsesc în prezentul 
scenariu. 
 Orice modificare a prevederilor scenariului de securitate la incendiu privind proiectul construcţiei va duce la  
întocmirea unui nou scenariu de securitate la incendiu pentru noile condiţii date. 
 
3. NIVELURILE CRITERIILOR DE PERFORMANŢĂ PRIVIND SECURITATEA LA INCENDIU 
 
3.1. Stabilitatea la foc 
Stabilitatea la foc se estimează potrivit prevederilor normelor generale de apărare împotriva incendiilor şi 
reglementărilor tehnice, în funcţie de: 
 
 a) rezistenţa la foc a principalelor elemente de construcţie (în special a celor portante sau cu rol de 
compartimentare), stabilită potrivit criteriilor din Regulamentul privind clasificarea şi încadrarea produselor pentru 
construcţii pe baza performanţelor de comportare la foc, reglementărilor tehnice şi standardelor europene de 
referinţă; 
 
 Compartiment: Hală Parter 
 

Elementul de 
Construcție 

Material Clasa de Reacție 
la Foc 

Clasificare Rezistența la foc 
(minute) 

stâlpi/coloane metal A1 R 15 
grinzi, planşee metal A1 REI 15 
pereţi interiori 
neportanţi 

panouri sandwich A1 EI 30 

pereţi exteriori 
neportanţi 

panouri sandwich A1 EI 15 

acoperişuri 
autoportante fără pod, 
şarpanta 
acoperişurilor fără pod 

metal A1 R 15 

panouri învelitoare şi 
suportul continu al 
învelitorii combustibile 

panouri sandwich A1 EI -- 

pereţi la case de scări BCA A1 EI 150 
scara metal A1 R 60 

 
 
  b) gradul de rezistenţă la foc a construcţiei sau a compartimentului de incendiu, conform reglementărilor 
tehnice; 
 
 Compartiment: Hală Parter 
 

Elementul de Construcție Material LRF (limite rez. la foc) 
stâlpi/coloane metal C4(CA2d) 
grinzi, planşee metal C4(CA2d) 
pereţi interiori neportanţi panouri sandwich C1(CA2a) 30min 
pereţi exteriori neportanţi panouri sandwich C1(CA2a) 15min 
acoperişuri autoportante fără pod, 
şarpanta acoperişurilor fără pod 

metal C0(CA1) 15min 

panouri învelitoare şi suportul 
continu al învelitorii combustibile 

panouri sandwich C1(CA2a)  

pereţi la case de scări BCA C0(CA1)150min 
scara metal C0(CA1) 60min 

 
 
Având în vedere Normativul P 118/1999, tabelul 2.1.9. prevederile art. 2.1.11.1., şi cele prezentate mai sus: 
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 ̶   compartimentul Hală Parter se încadrează într-un risc mijlociu de incendiu 
 
⇒    Gradul de rezistenţă la foc a compartimentului de incendiu Hală Parter = II 

 
3.2. Limitarea apariţiei şi propagării focului şi fumului în interiorul construcţiei: 
 
 Pentru asigurarea limitării propagării incendiului şi efluenţilor incendiului în interiorul 
construcţiei/compartimentului de incendiu se precizează: 
 
 a) compartimentarea antifoc şi elementele de protecţie a golurilor funcţionale din elementele de 
compartimentare; 
 ■ Clădirea nu necesită compartimentare antifoc. 
 
 b) măsurile constructive adaptate la utilizarea construcţiei, respectiv acţiunea termică estimată în 
construcţie, pentru limitarea propagării incendiului în interiorul compartimentului de incendiu şi în afara lui: pereţii, 
planşeele rezistente la foc şi elementele de protecţie a golurilor din acestea; 
 ■ Spaţiul tehnic rezervat centralei termice trebuie delimitat de restul construcţiei prin pereţi şi planşee 
C0(CA1)-90min iar uşa de acces rezistenţă la foc minim 15min cu sistem de autoînchidere. 
 ■ Pereţii dintre spaţiul de depozitare şi cele două module administrative vor avea rezistenţă la foc de minim 
90 minute iar golurile de acces minim 45min cu dispozitive de autoînchidere. 
 ■ Încăperea tabloului electric se va separa de restul construcţiei  prin pereţi rezistenţi la foc EI180 şi 
planşeu REI90. 
 
 c) sistemele de evacuare a fumului şi, după caz, a gazelor fierbinţi; 
 ■ Nu este cazul. 
 
 d) instalarea de bariere contra fumului, de exemplu uşi etanşe la fum; 
 ■ Nu sunt necesare bariere contra fumului. 
 
 e) sistemele şi instalaţiile de detectare, semnalizare şi stingere a incendiului; 
 ■ detecţie şi semnalizare: Tot spaţiul interior va fi acoperit de detectoarele de incendiu, excepţie pot face 
grupurile sanitare., Există instalaţie pentru detecţie incendiu şi formată din senzori duali de fum şi flacără, centrală 
incendiu, butoane de panică şi sirene interioare şi exterioare pentru alarmare audio-luminoasă. , Detecţia şi 
semnalizarea se va face instantaneu pe amplasament, iar transmiterea către un centru de supraveghere prin 
sistemul GSM al centralei de incendiu se va face în maxim 30 de secunde.. 
 ■ detecţie şi semnalizare:  
  - agentul de stingere: apa 
  - modul de acţionare: sistem apă-apă 
  - debite, intensităţi, cantităţi, concentraţii, presiuni: 2,1 l/s pe hidrant, 1 jet simultane, presiune 
minimă la hidrant 4bari  
  - rezerve: 3,78 mc de apă- rezervă pentru 1 hidranţ interior timp de 30 minute 
  - sursa de alimentare: de la reţea şi alternativ de la un grup electrogen ce se conectează automat 
  - timpul normal de funcţionare: 30 minute 
  - zonele dotate cu mijloace de stingere: se vor monta în spaţiul interior de producţie, în locuri 
accesibile, astfel încât fiecare punct al clădirii să fie acoperit de minim 2 jeturi 
 f) măsurile de protecţie la foc pentru instalaţiile de ventilare-climatizare, de exemplu: canale de ventilare 
rezistente la foc, clapete antifoc etc.; 
 ■ Nu este cazul. 
 
 g) măsurile constructive pentru faţade, pentru împiedicarea propagării focului la părţile adiacente ale 
aceleiaşi clădiri. 
 ■ Nu este cazul de măsuri suplimentare faţă de cele deja luate. 
 
3.3. Limitarea propagării incendiului la vecinătăţi: 
Pentru asigurarea limitării propagării incendiilor la vecinătăţi se precizează: 
 
 a) distanţele de siguranţă asigurate conform Normativului de siguranţă la foc a construcţiilor, indicativ 
P118/1999: 
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■ sunt asigurate distanţele de siguranţă 
 

Grad de rezistenţă la foc Distanţe minime de siguranţă (m) faţă de construcţii având gradul de rezistenţă la foc 
  I-II III IV-V 
I-II 6 8 10 
III 8 10 12 
IV-V 10 12 15 

 
Se respectă distanţele minime de siguranţă. Nu există nici o construcţie mai aproape de 15m de hala în discuţie. 
 
 b) măsurile constructive pentru limitarea propagării incendiului pe faţade şi pe acoperiş, de exemplu 
performanţa la foc exterior a acoperişului/învelitorii de acoperiş; 
 ■ Pereţii exteriori şi stratul suport al învelitorii se vor realiza din materiale C0(CA1) sau C1(CA2a).  Soluţia 
constructivă adoptată respectă această condiţie. 
 
 c) după caz, măsuri de protecţie activă; 
 ■ Nu este cazul. 
 
3.4. Evacuarea utilizatorilor: 
 A. Pentru căile de evacuare a persoanelor în caz de incendiu: 
 
 a) alcătuirea constructivă a căilor de evacuare: 
 
 ■ numărul căilor de evacuare: 
 
 ● Compartiment: Hală Parter 
 ○ de la parter - 5 căi de evacuare, astfel:  
  ̶ 1 usă 100cm către exterior; 
  ̶ 1 uşă 120cm către exterior; 
  ̶ 1 uşă 425cm către exterior; 
  ̶ 1 uşă 180cm către exterior; 
  ̶ 1 uşă 100cm către exterior; 
 
 ○ de la supată  birouri directoriale - 1 cale de evacuare, astfel:  
  ̶ 1 casa scării de 130cm către parter; 
 
 ○ de la supantă birouri depozitare - 1 cale de evacuare, astfel:  
  ̶ 1 casa scării de 80cm către parter; 
 
 ○ de la supantă 2 birouri depozitare - 1 cale de evacuare, astfel:  
  ̶ 1 casa scării de 80cm către supantă birouri depozitare; 
 
 Refugii: nu este cazul. 
 
 b) măsuri pentru asigurarea controlului fumului: 
 ■ Există montate la nivelul acoperişului trape pentru desfumare cu acţionare manuală şi automată şi o 
suprafaţă de minim 1% din cea deservită. 
 
 c) tipul scărilor: interioare, exterioare, deschise, închise: 
 ■ De la supantă 1 birouri directorale la parter există o scară Interioară Deschisă din metalică cu lățime 
minimă: 1.30 (m). 
 ■ De la supantă 1 birouri depozitare la parter există o scară Interioară Închisă din metalică cu lățime 
minimă: 0.80 (m). 
 ■ De la supantă 2 birouri depozitare la supantă 1 birouri depozitare există o scară Interioară Închisă din 
metalică cu lățime minimă: 0.80 (m). 
 
 d) geometria căilor de evacuare: gabarite – lăţimi, înălţimi, pante etc.; 
 ■    Hală Parter: 
  ̶    1 usă 100cm de la parter către exterior - 1 x 1 flux = 1  flux ; 
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  ̶    1 uşă 120cm de la parter către exterior - 1 x 2 fluxuri = 2  fluxuri ; 
  ̶    1 uşă 425cm de la parter către exterior - 1 x 5 fluxuri = 5  fluxuri ; 
  ̶    1 uşă 180cm de la parter către exterior - 1 x 3 fluxuri = 3  fluxuri ; 
  ̶    1 uşă 100cm de la parter către exterior - 1 x 1 flux = 1  flux ; 
  ̶    1 casa scării de 130cm de la supată  birouri directoriale către parter - 1 x 2 fluxuri = 2  
fluxuri ; 
  ̶    1 casa scării de 80cm de la supantă birouri depozitare către parter - 1 x 1 flux = 1  flux ; 
  ̶    1 casa scării de 80cm de la supantă 2 birouri depozitare către supantă birouri depozitare 
- 1 x 1 flux = 1  flux ; 
  Total  - 16 fluxuri. 
 
 e) timpii/lungimile de evacuare; 
 parter – pentru evacuarea utilizatorilor avem: 
 ■   Timpul de evacuare – 11.2 de secunde 
 ■   Lungimea maximă a căii de evacuare – 28 m – condiţie îndeplinită corform P118/1999 
 
 supantă 1 birouri directorale – pentru evacuarea utilizatorilor avem: 
 ■   Timpul de evacuare – 14.1 de secunde 
 ■   Lungimea maximă a căii de evacuare – 36 m – condiţie îndeplinită corform P118/1999 
 
 supantă 1 birouri depozitare – pentru evacuarea utilizatorilor avem: 
 ■   Timpul de evacuare – 8.1 de secunde 
 ■   Lungimea maximă a căii de evacuare – 21 m – condiţie îndeplinită corform P118/1999 
 
 supantă 2 birouri depozitare – pentru evacuarea utilizatorilor avem: 
 ■   Timpul de evacuare – 9.0 de secunde 
 ■   Lungimea maximă a căii de evacuare – 24 m – condiţie îndeplinită corform P118/1999 
 
 
 f) numărul fluxurilor de evacuare; 
 În conformitate cu normativul P 118/1999, numărul de fluxuri ce trebuie asigurate pentru evacuarea 
persoanelor se determină cu relația: 
 

F = C / N 
 
 În care: 
  F = numărul de fluxuri 
 
  N = numărul de persoane care trebuie să treacă prin calea de evacuare 
 
  C = capacitatea de evacuare a unui flux funcţie de destinaţia clădirilor 
 
 
parter 
 ■  număr persoane:  ̶ 6 
F  = N/C =  6/90  =  0.06666667 ⇒   1 flux. 
 
supantă 1 birouri directorale 
 ■  număr persoane:  ̶ 8 
F  = N/C =  8/90  =  0.08888889 ⇒   1 flux. 
 
supantă 2 birouri directorale 
 ■  număr persoane:  ̶ 6 
F  = N/C =  6/90  =  0.06666667 ⇒   1 flux. 
 
 Fluxuri asigurate prin lăţimea scărilor: 
  scara de la supantă 1 birouri directorale la parter○ 2 fluxuri 
  scara de la supantă 1 birouri depozitare la parter○ 1 flux 
  scara de la supantă 2 birouri depozitare la supantă 1 birouri depozitare○ 1 flux 
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 Conform 3.4.d fluxurile de evacuare sunt asigurate. 
Lăţimea uşilor se încadrează în prevederile din P 118/1999. 
Lungimea căilor de evacuare se încadrează în prevederile din P 118/1999. 
 
 g) existenţa iluminatului de siguranţă: 
 ■ Există iluminat de siguranţă cu sursă proprie de rezervă amplasată pe obiect. Prin iluminatul de siguranţă 
se vor marca şi căile de evacuare. 
 
 h) prevederea de dispozitive de siguranţă la uşi: 
 ■ Uşile se vor prevedea cu dispozitive de autoînchidere. 
 
 i) timpul de siguranţă a căilor de evacuare şi, după caz, a refugiilor: 
 

Timpul de siguranţă a căilor de evacuare - perioada minimă de 
supravieţuire a persoanelor pe timpul folosirii căilor de evacuare 

Tsac Se respectă timpul de evacuare 
a căilor de evacuare. 

Timp de siguranță refugiu Tsac 0 
 
 j) marcarea căilor de evacuare: 
 ■ Se va prevedea marcarea căilor de evacuare. 
 
 B. Dacă este cazul, se precizează măsurile pentru accesul şi evacuarea copiilor, persoanelor cu dizabilităţi, 
bolnavilor şi ale altor categorii de personae care nu se pot evacua singure în caz de incendiu. 
 ■ Toate persoanele adăpostite în clădire se vor putea evacua singure. 
 
 C. Se fac precizări privind asigurarea condiţiilor de salvare a persoanelor, a animalelor şi evacuarea 
bunurilor pe timpul intervenţiei. 
 ■ Nu  sunt  necesare  măsuri  speciale  altele  decât  cele  deja  proiectate  pentru  asigurarea  condiţiilor  
de  salvare  a  persoanelor  şi  evacuarea bunurilor. 
 
3.5. Securitatea forţelor de intervenţie: 
 
 A. Se precizează: 
 
 ■ Accesul forţelor de intervenţie în clădire: 
  ○ accesul în clădire se va face pe căile de evacuare proiectate 
 ■ Accesul pentru autospeciale în incintă: 
  ○ se poate asigura accesul autospecialelor în incintă 
 ■ Ascensoare de incendiu: 
  ○ nu sunt necesare 
 
 B. Se precizează caracteristicile tehnice și funcționale ale acceselor carosabile și ale căilor de 
intervenție ale autospecialelor, proiectate conform reglementărilor tehnice, regulamentului general de 
urbanism și reglementărilor specifice de aplicare, referitoare la: 
 
 a) numărul de accese:  există o singură posibilitate de acces, de pe şoseaua de centură a oraşului 
Bucureşti în dreptul localităţii Tunari sensul spre Otopeni 
 b) dimensiuni/gabarite:  accesul se face de pe o stradă cu două benzi de circulaţie şi lăţimea de minim 
5.5m(DN72) şi apoi prin drumul de servitute interior de 6m lăţime 
 c) trasee:  accesul se face de pe şoşeaua de centură, sensul Ştefăneşti-Otopeni, imediat după accesul 
spre Tunari 
 d) realizare și marcare:  nu există marcaj al traseului dar se va monta la intrarea în incintă, la strada 
principală, un indicator  
 
 C. Pentru ascensoarele de pompieri se precizează: 
 
 a) tipul, numărul şi caracteristicile acestora; 
 ■ nu este cazul 
 b) amplasarea şi posibilităţile de acces, sursa de alimentare cu energie electrică de rezervă; 
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 ■ nu este cazul 
 c) timpul de siguranţă a ascensoarelor de pompieri; 
 ■ nu este cazul 
 
 D. Se fac precizări privind asigurarea condiţiilor de salvare a persoanelor, a animalelor şi evacuarea 
bunurilor pe timpul intervenţiei. 
 ■ Nu  sunt  necesare  masuri  speciale  altele  decât  cele  deja  proiectate  pentru  asigurarea  condiţiilor  
de  salvare  a  persoanelor  şi  evacuarea bunurilor. 
 
4. ECHIPAREA ŞI DOTAREA CU MIJLOACE TEHNICE DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR: 
 
 A. Se precizează nivelul de echipare şi dotare cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor; 
 ■   Obiectivul este o construcţie nou proiectată nivelul de echipare şi dotare cu mijloace tehnice de apărare 
împotriva incendiilor va fi stabilit în prezentul scenariu, în prezentul capitol.  
 
 B. Pentru sistemele, instalaţiile şi dispozitivele de semnalizare, alarmare şi alertare în caz de 
incendiu se specifică: 
 a) tipul şi parametrii funcţionali specifici instalaţiilor respective conform I18/2002 
 ■ Există instalaţie pentru detecţie incendiu şi formată din senzori duali de fum şi flacără, centrală incendiu, 
butoane de panică şi sirene interioare şi exterioare pentru alarmare audio-luminoasă.  
 b) timpul de alarmare prevăzut: 
 ■ Detecţia şi semnalizarea se va face instantaneu pe amplasament, iar transmiterea către un centru de 
supraveghere prin sistemul GSM al centralei de incendiu se va face în maxim 30 de secunde. 
 c) zonele protejate/de detectare la incendiu: 
 ■ Detecţia şi semnalizarea se va face instantaneu pe amplasament, iar transmiterea către un centru de 
supraveghere prin sistemul GSM al centralei de incendiu se va face în maxim 30 de secunde. 
 
 C. Pentru sistemele, instalaţiile şi dispozitivele de limitare şi stingere a incendiilor se specifică: 
 
 a) tipul şi parametrii funcţionali: 
 ■   agentul de stingere: apa 
 ■   modul de acționare: sistem apă-apă 
 ■   2,1 l/s pe hidrant, 1 jet simultane, presiune minimă la hidrant 4bari  
 ■   rezerve: 3,78 mc de apă- rezervă pentru 1 hidranţ interior timp de 30 minute 
 ■   sursa de alimentare: de la reţea şi alternativ de la un grup electrogen ce se conectează automat 
 
 b) timpul normat de funcţionare: 
 ■ 30 minute 
 
 c) zonele, încăperile, spaţiile, instalaţiile echipate cu astfel de mijloace de apărare împotriva incendiilor: 
 ■ se vor monta în spaţiul interior de producţie, în locuri accesibile, astfel încât fiecare punct al clădirii să fie 
acoperit de minim 2 jeturi 
 
 D. Pentru stingătoare, alte aparate de stins incendii, utilaje, unelte şi mijloace de intervenţie se 
specifică: 
 
 a) tipul şi caracteristicile de stingere asigurate: 
 ■ Se va prevedea minim 1 stingător portativ 6kg la 200mp, dar nu mai puţin de 2 pe fiecare nivel al 
construcţiei. 
 
 b) numărul şi modul de amplasare în funcţie de parametrii specifici: cantitatea de materiale 
combustibile/volumul de lichide combustibile, suprafaţa, destinaţia, clasa de incendiu etc. 
 ■ Se vor prevedea în total 13 stingătoare din care 10 la parter şi 3 la etaj. 
 
5. CONDIŢII SPECIFICE PENTRU ASIGURAREA INTERVENŢIEI ÎN CAZ DE INCENDIU: 
 
 În funcţie de categoria de importanţă a construcţiei, tipul acesteia, riscurile de incendiu, amplasarea 
construcţiei sau a amenajării, se specifică: 
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 a) Sursele de alimentare cu apă, substanţele de stingere şi rezervele asigurate; 
 ■ Alimentarea cu apă se va face dintr-un puţ forat prin intermediul unei staţii de hidrofor. Rezerva de apă a 
fost menţionată anterior. 
 
 b) Poziţionarea racordurilor de alimentare cu energie electrică, gaze şi, după caz, alte utilităţi; 
 ■ Racordurile la reţele sunt pe limita de proprietate dinspre stradă. 
 
 c) Date privind serviciul privat pentru situaţii de urgenţă, conform criteriilor de performanţă; 
 ■ Nu este cazul. 
 
 d) Zonele, încăperile, spaţiile în care se găsesc substanţele şi materialele periculoase şi pentru care sunt 
necesare produse de stingere şi echipamente speciale (se precizează inclusiv cantităţile respective şi starea în 
care se află), precum şi tipul echipamentului individual de protecţie a personalului. 
 ■ Nu este cazul. 
 
6. MĂSURI TEHNICO-ORGANIZATORICE 
 
A. Condiţiile şi măsurile necesar a fi luate, potrivit reglementărilor tehnice, în funcţie de situaţia existentă. 
 Beneficiarul va lua la cunostinţă spre conformare de valoarea densităţii sarcinii termice şi prin grija lui, 
valorile menţionate mai sus, în timpul utilizării spaţiilor aflate în studiu, nu vor putea fi depăşite.  
 Se va limita la strictul necesar materialele combustibile ce se introduc în încăperi şi care constituie sarcina 
mobilă de incendiu. 
 Depozitarea materiilor prime precum şi a produselor rezultate se va face în spaţiul exterior construcţiei la o 
distanţă suficientă care să împiedice posibilitatea extinderii incendiului. Pentru depozitarea temporară la interior, 
necesară fluxului tehnologic se vor lua măsuri astfel încât materialele să fie menţinute în dispozitive de protecţie din 
materiale A1. 
 Se interzice:  
 • executarea, întreţinerea şi repararea instalaţiilor electrice de către personal necalificat şi 
neautorizat; 
 • folosirea în stare defectă a instalaţiilor şi echipamentelor electrice şi consumatoarelor de energie 
electrică de orice fel precum şi cele uzate sau improvizate; 
 • încărcarea instalaţiilor electrice (conductor, cabluri, transformatoare, întrerupătoare, comutatoare, 
prize, etc.) peste sarcina admisă; 
 • utilizarea lămpilor mobile portative, fără globuri şi grătare de protecţie sau alimentarea prin 
cordoane improvizate ori uzate; 
 • folosirea la corpurile de iluminat a filtrelor de lumină (abajoare) improvizate din carton, hârtie sau 
alte materiale combustibile; 
 • întrebuintarea radiatoarelor şi reşourilor electrice, în alte locuri decât cele stabilite şi în condiţii care 
prezintă pericol de incendiu, precum şi lăsarea sub tensiune a acestora după terminarea programului de lucru; 
 • lăsarea neizolată a capetelor conductorilor electrici; 
 • lăsarea sub tensiune a maşinilor, aparatelor, utilajelor şi echipamentelor electrice, după terminarea 
folosirii sau programului de lucru la acestea; 
 • folosirea siguranţelor fuzibile şi a dispozitivelor de protecţie defecte, improvizate sau cu o rezistenţă 
electrică mai mare decât cea stabilită pentru instalaţiile, maşinile, utilajele, aparatele şi echipamentele respective. 
 Se interzice fumatul  şi utilizarea focului deschis în încăperile în care există pericol de incendiu sau 
explozie. 
 Se interzice depozitarea în obiectiv a lichidelor combustibile, inflamabile.  
 Se interzice folosirea instalaţiilor cu defecţiuni sau improvizaţii. 
 Pe  timpul  executarii  lucrarilor  de   constructii  si  instalatii , inclusiv  lucrari  de  santier, proprietarul 
(imputernicitul  legal ) va  asigura  toate  conditiile  necesare  pentru  respectarea normativului  C 300 – 1994  , 
normativ  de  prevenire  si  stingere  a  incendiilor  pe  durata executarii   lucrarilor  de  constructii  si  instalatii  
aferente  acestora . 
 Exploatarea sistemelor,instalatiilor,dispozitivelor,echipamentelor,aparatelor, masinilor si utilajelor,de orice 
categorie,cu defectiuni,improvizatii sau fara protectia corespunzatoare fata de materialele sau substantele 
combustibile din spatiul in care sunt utilizate este interzisa.       
 
B. Modul de încadrare a construcţiei sau amenajării în nivelurile de performanţă prevăzute de 
reglementările tehnice şi, după caz, se stabilesc măsuri pentru îmbunătăţirea parametrilor şi a nivelurilor de 
performanţă pentru securitatea la incendiu, după caz. 
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 Respectând prevederile acestui scenariu de securitate la incendiu obiectivul se încadrează în nivelurile de 
performanţă prevăzute de reglementările tehnice. 
 Este interzisă efectuarea oricăror modificări constructive, schimbări de destinaţie ale construcţiilor, 
modificări ale instalaţiilor tehnologice sau utilitare fără o documentaţie elaborată – scenariu de securitate la 
incendiu – şi avizată conform prevederilor legale. 
 
C. Condiţiile sau recomandările care trebuie avute în vedere la întocmirea documentelor de organizare a 
apărării împotriva incendiilor, aferente construcţiei ori amenajării respective. 
 Înainte de darea in functiune beneficiarul  va  solicita  autorizarea de  securitate  la  incendiu  al  
constructiei. 
 Înainte  de  darea  in  functiune beneficiarul ,  in  calitate  de  operator economic , are obligaţia sã 
desemneze, în condiţiile legii, persoane care sã îndeplineascã  atribuţiile privind  apãrarea împotriva incendiilor ori 
sã încheie contract cu persoane fizice sau juridice autorizate conform legii  în  vederea  indeplinirii  cerintelor  legale  
prevazute  de : 
 - Legea privind  apararea  impotriva  incendiilor  nr.307/2007 
 - Normele generale de prevenire si stingere a incendiilor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Întocmit: 
         ing. Marius Lulea 


