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GMES (Monitorizarea Globală pentru Securitate şi Mediu) 
 
 

General de brigadă drd. Constantin ZAMFIR, adjunctul inspectorului general,  
Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă – I.G.S.U. 

Căpitan ing. Nicolae MERLĂ, I.G.S.U 
 
 

Subject 1: The paper presents the common EU-ESA initiative “Global Monitoring for Environment  and 
Security”, and the general goal of bringing an autonomous European mechanism of global monitoring in the 
fields of environment and security to the operation stage. 

 
"Global Monitoring for Environment and Security" (GMES – Monitorizarea Globală pentru Securitate şi 

Mediu) este o iniţiativă comună Uniunea Europeană – Agenţia Spaţială Europeană (ESA – European Space 
Agency), care are ca obiectiv general aducerea în faza operaţională până în anul 2008 a unei capacităţi europene 
autonome de monitorizare globală în domeniile mediu şi securitate. 

Iniţiativa GMES urmăreşte coordonarea activităţilor pan-europene desfăşurate în domeniul observaţiilor 
satelitare şi teledetecţiei, în scopul sprijinirii politicilor publice. În acest sens, GMES urmăreşte îmbunătăţirea 
gradului de utilizare a capacităţilor europene existente şi planificate şi dezvoltarea mecanismelor de colectare şi 
distribuire a datelor satelitare în diverse domenii (mediu, dezvoltarea cooperării, situaţii de urgenţă, lupta 
împotriva infracţionalităţii). 

GMES este cunoscut şi sub denumirea de Kopernikus. Acesta se bazează pe prelucrarea datelor obţinute 
de la sateliţi şi pe informaţii de la faţa locului. Aceste date vor fi coordonate, analizate şi pregătite pentru 
factorii interesaţi. Cu ajutorul GMES se pot monitoriza condiţiile actuale de mediu precum şi evoluţia acestora 
pe termen scurt, mediu şi lung, influenţând astfel deciziile politice sau investiţiile într-un anumit domeniu. 
Kopernikus reprezintă o serie de servicii oferite cetăţenilor europeni, care ajută la îmbunătăţirea nivelului de 
trai din punct de vedere al condiţiilor de mediu şi securitate. Kopernikus este construit în etape: începe cu o fază 
pilot, care se bazează pe disponibilitatea primului set de servicii operaţionale GMES până în 2008, urmat apoi 
de o dezvoltare a ariei serviciilor solicitate de diferiţi potenţiali utilizatori. 

Cum a început? 
Ani de cercetări în ştiinţă şi tehnologie, asociaţi cu observaţii 

şi înţelegeri ale proceselor şi fenomenelor naturale, au condus la 
ideea de a lansa în 1998 programul GMES. Prin combinarea datelor 
obţinute din satelit şi de la faţa locului s-a constatat rapid că noul 
serviciu oferă date importante în domenii ca oceanografia, 
cartografierea precisă a anumitor zone, cartografierea în timp real a 
dezastrelor pentru a ajuta forţele de intervenţie sau monitorizarea 
calităţii aerului. 

Implementarea progresivă a programului Kopernikus a putut fi 
realizată cu sprijinul financiar al Uniunii Europene şi al Statelor 
Membre ESA (Agenţia Spaţială Europeană) precum şi cu alte 
contribuţii publice şi private. Kopernikus este soluţia Europei la 
nevoile cetăţenilor de a avea acces la informaţiile legate de mediul în 
care trăiesc.  

Cui este adresat?  
Kopernikus va ajuta la luarea unor decizii atât în domeniul privat, cât şi la nivel naţional. Deciziile se pot 

referi fie la redactarea unor noi reglementări de protejare a mediului înconjurător, fie la măsuri urgente în cazul 
dezastrelor antropice (inundaţii, incendii de pădure, poluarea apelor etc.). Acest sistem va integra aceste funcţii 
prin cumularea tuturor informaţiilor într-un sistem viabil, real şi compatibil şi va face cunoscute aceste rezultate 
oricăror solicitări non-militare. Datele vor fi utilizate de agenţiile de mediu, autorităţile locale, regionale sau 
naţionale, organizaţiile de protecţie civilă etc. 
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Noile tehnici de observaţie şi analiză a datelor vor permite acestor actori să anticipeze potenţialele 
pericole şi să intervină pentru limitarea acestora. 

La ce pot fi folosite aceste servicii? 
Prin observarea principalelor ecosisteme (sol, aer şi 

apă), se pot trage o serie de concluzii care pot ajuta 
Uniunea Europeană în definirea şi dezvoltarea unor 
politici în domeniul securităţii şi mediului. În plus, prin 
dezvoltarea acestor servicii şi prin adăugarea de valori 
(posibil prin utilizarea altor date şi observaţii), pot fi 
influenţate şi alte domenii, ca de exemplu sănătatea, 
creşterea productivităţii etc. 

 
 
 
 
 

Câteva exemple de servicii pot fi: 
 
• Monitorizarea şi detectarea deversărilor de produse petroliere; 
• Suprafaţa totală/suprafaţa utilizată pentru strategia agrară; 
• Sprijinul protecţiei civile – cartografiere rapidă; 
• Servicii de sănătate şi mediu – monitorizarea stratului de ozon şi a razelor ultraviolete; 
 
Ce servicii anume vor fi furnizate? 
 
Serviciile oferite de Kopernikus pot fi, de: 
 
– Cartografiere, inclusiv topografie şi hartă rutieră, dar şi de monitorizare a recoltelor şi a suprafeţelor 

agricole, monitorizare a pădurilor, resurselor de apă şi mineralelor care pot influenţa dezvoltarea anumitor zone. 
Acest serviciu implică o bază de date cu întreg mapamondul, bază de date ce trebuie să fie actualizată periodic; 

– Sprijin al sistemelor de management al situaţiilor de urgenţă şi în principal al forţelor responsabile de 
siguranţa populaţiei şi a bunurilor materiale. Acest serviciu se concentrează pe oferirea unor date cât mai 
actuale, înainte ca forţele de intervenţie să intre în scenă; 

– Prognoză aplicată în special pentru zonele marine, calitatea aerului şi a recoltelor. Acest serviciu oferă 
sistematic date referitoare la suprafeţe extinse. 

 
Caracterul tehnic regulat şi uşurinţa furnizării acestui 

sistem va permite o utilizare mai eficientă a infrastructurii şi 
a resurselor umane. Va sprijini crearea unor noi modele de 
securitate şi de management al riscurilor, precum şi un mai 
bun management al terenurilor şi al resurselor de toate 
tipurile. 

 
(Imaginea unui Uragan. Fotografie NOAA) 
 
Care este contextul actual? 
 
Kopernikus este contribuţia Europei la monitorizarea şi 

managementul planetei noastre şi oferă un sprijin important Grupului de Observare a Pământului (GEO). 
Comunitatea internaţională acţionează împreună pentru o armonizare a tehnicilor de observaţie, detecţie şi 
analiză. 

 
La Summit-ul Internaţional privind Observarea Pământului, desfăşurat la Washington, în luna iulie 2003, 

GEO a fost însărcinat cu colectarea tuturor datelor referitoare la mediu, disponibile pe tot globul. Această 
muncă a fost încununată prin adoptarea la Bruxelles, în februarie 2005, a unui plan pe 10 ani de implementare a 
unui Sistem al Sistemelor de Observare Globală a Pământului (GEOSS). 
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GEOSS este un program ambiţios de colectare a informaţiilor legate de protecţia mediului şi dezvoltarea 
durabilă a umanităţii. În principal acest program va monitoriza şi va clarifica aspecte legate de mediu, apariţia 
dezastrelor datorate activităţilor umane, impactul încălzirii globale, deşertificarea, eroziunea solului şi 
despăduririle. Kopernikus va fi principala contribuţie a Uniunii Europene la programul GEOSS. 

 
Întrunirea GMES 2008, desfăşurată la Lille, în perioada 16-17 septembrie 2008, a marcat lansarea 

primelor servicii Kopernikus: 
 
1. Serviciul privind mediul marin 
My Ocean este un proiect sub egida Uniunii Europene, în cadrul Programului 7, având ca obiective 

definirea şi stabilirea unui Centru Pan-European de Prognoză şi Monitorizare a Oceanelor. Domeniile de 
activitate sunt: 

- Securitatea maritimă; 
- Lupta împotriva deversărilor de produse petroliere; 
- Schimbările climatice; 
- Prognoze sezoniere; 
- Activităţi costiere; 
- Supravegherea calotei glaciare; 
- Calitatea apelor şi poluarea. 
 
2. Serviciul privind calitatea aerului – acest serviciu este oferit prin colaborarea a două consorţii: 

Serviciul PROMOTE GMES asigurat de Agenţia Spaţială Europeană şi proiectul GEMS (Global and Regional 
Earth-system Monitoring using Satellite and in-situ data) finanţat de Comisia Europeană ca parte a Programului 
Cadru 6 pentru Cercetare, Dezvoltare Tehnică şi Demonstraţii. 

 
3. Serviciul privind calitatea solului – acest serviciu oferă informaţii viabile şi uşor de accesat asupra 

solului dintr-o anumită regiune, Europa sau de pe întreg globul. Scopul acestui serviciu este acela de a sprijini 
autorităţile publice ale Comisiei Europene şi statele membre, atât în implementarea noii Directive privind 
mediul cât şi în aplicarea tratatelor internaţionale referitoare la schimbările climatice. 

 
4. Ajutoarele umanitare şi sprijinul în cazul dezastrelor – acest serviciu are 3 ţinte principale: 
- Protecţia civilă: Serviciul European al Protecţiei Civile Naţionale, DG ENV (Directorate-General for 

Environment) prin Unitatea Europeană de Protecţie Civilă şi alţi factori implicaţi în managementul riscului de 
dezastre; 

- Ajutoarele umanitare: DG RELEX (Directorate-General for External Relations), DG ECHO 
(Directorate-General for Humanitarian Aid), ONG-uri; 

- Crizele de securitate: Consiliul Europei, Statele Membre.  
 
Acestea se adresează tuturor tipurilor de dezastre: naturale (inundaţii, incendii de pădure, alunecări de 

teren, uragane, cutremure etc.), tehnologice, crize umanitare (de exemplu, după o perioadă de secetă severă), 
crize civile-militare. Acest serviciu a fost dezvoltat de Serviciul GMES pentru Probleme Umanitare – 
RESPOND şi de Serviciul GMES pentru Protecţie Civilă – RISK-EOS. Dezvoltarea segmentului de Protecţie 
Civilă este continuată sub egida Programului Cadru 6 al Comisiei Europene, în cadrul proiectului PREVIEW. 

 
5. Sprijinul activităţilor de asigurare a securităţii – sub egida GMES, programele LIMES (Land and 

Sea Monitoring for Environment and Security) şi G-Mosaic reprezintă principala implicare a Comisiei 
Europene în domeniul securităţii şi siguranţei. Observarea integrată a Pământului cu tehnologiile de comunicare 
şi poziţionare a dezvoltat produse comune şi servicii pre-operaţionale în următoarele domenii: 

- Supraveghere maritimă: inclusiv supravegherea graniţelor maritime atât europene cât şi din alte părţi ale 
globului; supravegherea traficului ilegal de persoane şi produse; asigurarea securităţii maritime (piraţi, mărfuri 
speciale); 

- Supravegherea infrastructurii: supravegherea graniţelor terestre, infrastructura critică (de exemplu 
oleoductele); 

- Sprijinul misiunilor de menţinere a păcii: monitorizarea populaţiei, a resurselor (de apă) etc. 
 
Proiectele integrate finanţate de Uniunea Europeană care dezvoltă servicii pre-operaţionale GMES 

(Directoratul General pentru Investiţii şi Industrie): 
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- GEOLAND (Integrated GMES Project on Land Cover and Vegetation);  
- MERSEA (Marine Environment and Security for the European Area); 
- PREVIEW (Prevention, Information and Early Warning); 
- GEMS (Global and Regional Earth-System Monitoring); 
- LIMES (Land and Sea Integrated Monitoring for Environment and Security). 

  
Proiecte finanţate de Uniunea Europeană care sprijină implementarea GMES (Directoratul General pentru 

Investiţii şi Mediu):  
 
-BOSS4GMES (Building Operational Sustainable Services for GMES); 
-HUMBOLDT (Towards the Harmonization of Spatial Information in Europe); 
-TANGO (Telecommunications Advanced Networks for GMES Operations). 
 
Reţeaua care sprijină securitatea aplicaţiilor GMES (Directoratul General pentru Investiţii şi Mediu): 

GMOSS (Global Monitoring for Stability and Security). 
 
Elementele serviciilor ESA GMES: 
- Forest (Forest Monitoring) - Land (GSE Land Information Service)  
- TerraFirma (Pan European Ground Motion Hazard Information Service)- Risk-EOS (Earth 

Observation based Services for flood and fire risks management)   
- RESPOND (Respond Humanitarian Global Mapping Services)  
- GMFS (Global Monitoring for Food Security)   
- MARCOAST (Marine & Coastal Environment Information Services)  
- POLAR VIEW  (Polar View) 
- MARISS (Maritime Security Services)  
- PROMOTE (Protocol Monitoring for the GMES Service Element) 
 
Alte proiecte care vin în sprijinul activităţilor GMES (Directoratul General de Informare a Societăţii): 
- GIGAS (GEOSS, INSPIRE and GMES an Action in Support) 
- NESIS (New Economy Statistical Informational System) 
- OASIS (Open Advanced System for Crisis Management)  
- ORCHESTRA (Open Architecture and Spatial Data Infrastructure for Risk Management)  
- OSIRIS (Open Architecture for Smart and Interoperable Networks in Risk Management Based on In-

Situ Sensors)  
- WIN (Wide Information Network for Risk Management Integrated Project) 
 
Dezvoltarea acestor servicii este sprijinită de grupurile de implementare prin Planul de Acţiune 2004 - 

2008.  
 
Consiliul Consultativ al GMES şi Biroul GMES 
 
Complexitatea GMES-ului necesită o structură de management adecvat în scopul ghidării diferitelor faze 

ale dezvoltării cu o viziune a susţinerii serviciilor GMES pe termen lung.   
 
Primele propuneri de management al GMES au fost făcute la sfârşitul perioadei aşa numita „perioada 

iniţială” (2001-2003) şi în Planul de Acţiune pentru perioada 2004-2008. În 2005, Comisia Europeană a stabilit 
strategia sa de furnizare a serviciilor GMES printr-un document de lucru intitulat “GMES: de la concept la 
realitate”, care acoperă aspectele de guvernare (rolurile şi responsabilităţile diferiţilor actori implicaţi, 
structurilor ce urmează să fie create pe termen scurt, mediu şi lung). 

 
Cele două structuri principale de management existente până acum sunt Consiliul Consultativ GMES 

(GAC) şi Biroul GMES.   
Consiliul Consultativ GMES (GAC) cooptează Statele Membre ale Uniunii Europene, Comisia 

Europeană, ESA şi alte agenţii relevante care sunt implicate în observarea planetei. Acesta deţine principalul rol 
în menţinerea şi întărirea politicilor GMES. 

http://www.gmes.info/98+M58c82581c4f.0.html?&filter=7&idproj=1&page=0&what=1
http://www.gmes.info/98+M5e8dcc6ab3e.0.html?&filter=13&idproj=4&page=0&what=1
http://www.gmes.info/98+M5833eb0716c.0.html?&filter=16&idproj=37&page=0&what=1
http://www.gmes.info/98+M5f42367e9b1.0.html?&filter=7&idproj=41&page=0&what=1
http://www.gmes.info/98+M562f5794114.0.html?&filter=12&idproj=117&page=0&what=1
http://www.gmes.info/98+M57b92749f48.0.html?&filter=2&idproj=122&page=0&what=1
http://www.gmes.info/98+M52d60accbd5.0.html?&filter=8&idproj=121&page=0&what=1
http://www.gmes.info/98+M527dae68a40.0.html?&filter=20&idproj=116&page=0&what=1
http://www.gmes.info/98+M51d549ac542.0.html?&filter=7&idproj=3&page=1&what=1
http://www.gmes.info/98+M55157560ef1.0.html?&filter=6&idproj=57&page=0&what=1
http://www.gmes.info/98+M5751ac68f83.0.html?&idproj=114&page=4&what=1
http://www.gmes.info/98+M52c256adac2.0.html?&filter=20&idproj=65&page=0&what=1
http://www.gmes.info/98.0.html?&no_cache=1&idproj=62&what=1&fromsearch=1&0=1
http://www.gmes.info/98.0.html?&no_cache=1&idproj=61&what=1&fromsearch=1&0=1
http://www.gmes.info/98.0.html?&no_cache=1&idproj=58&what=1&fromsearch=1&0=1
http://www.gmes.info/98.0.html?&no_cache=1&idproj=109&what=1&fromsearch=1&0=1
http://www.gmes.info/98+M59d4cdc8a5e.0.html?&idproj=112&page=7&what=1
http://www.gmes.info/98.0.html?&no_cache=1&idproj=111&what=1&fromsearch=1&0=1
http://www.gmes.info/98+M58e43135f1e.0.html?&filter=16&idproj=60&page=0&what=1
http://www.gmes.info/98.0.html
http://www.gmes.info/98.0.html
http://www.gmes.info/98+M5e63b588a93.0.html?&filter=15&idproj=89&page=0&what=1
http://www.gmes.info/98+M5ae2d673492.0.html?&filter=15&idproj=87&page=0&what=1
http://www.gmes.info/98+M549a0911bd2.0.html?&filter=15&idproj=125&page=0&what=1
http://www.gmes.info/98+M51a773d9de4.0.html?&idproj=88&page=10&what=1
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Conform unei decizii din 8 martie 2006, Comisia Europeană a anunţat dorinţa de a îmbunătăţi structura de 
management a GMES prin înfiinţarea unei structuri specializate denumită Biroul GMES. Acest Birou, care 
funcţionează pentru o perioadă de 3 ani, începând de la data de 1 iunie 2006, coordonează activităţile GMES ale 
Comisiei Europene şi are ca scop contribuirea la susţinerea pe termen lung a GMES, inclusiv pregătirea 
propunerilor pentru structurile de management al GMES. 

După lansarea conceptului iniţial în 1998, dezvoltarea Kopernikus (denumit înainte GMES) s-a constituit 
în două faze principale: 

• „Perioada iniţială“ (2001 - 2003), al cărei obiectiv a fost să pregătească propunerile pentru stabilirea 
unei capacităţi europene GMES până în 2008. În timpul acestei perioade, părţile bune şi slăbiciunile capacităţii 
europene curente de monitorizare şi informare au fost identificate precum şi nevoile de îmbunătăţire în 
domeniile ştiinţific, tehnic, legal, economic şi instituţional. 

• „Perioada de implementare“ (2004 - 2008) a avut ca obiectiv principal furnizarea serviciilor 
operaţionale GMES, orientate în funcţie de utilizatori până în 2008. Planul de acţiune pentru această perioadă 
descrie lecţiile învăţate din perioada iniţială, justifică orientarea către implementarea sistemului Kopernikus şi 
detaliază principalul aspect ce trebuie tratat şi acţiunile necesare pentru încheierea contractelor şi colaborărilor 
(în special aspecte tehnice precum infrastructura, politicile de date, natura duală a sistemului Kopernikus, 
guvernanţa şi finanţarea). 

 

State implicate în GMES: 
 

 
Austria 

 
Belgia 

 
Bulgaria 

 
Croaţia 

 
Ciprus 

 
Cehia 

 
Danemarca 

 
Estonia 

 
Finlanda 

 
Franţa 

 
Germania 

 
Grecia 

 
Ungaria 

 
Irlanda 

 
Italia 

 
Letonia 

 
Lituania 

 
Luxemburg 

 
Malta 

 
Olanda 

 
Norvegia 

 
Polonia 

 
Portugalia 

 
România 

 
Slovacia 

 
Slovenia 

 
Spania 

 
Suedia 

 
Elveţia 

 
Turcia 

 
Regatul Unit     

 

Importanţa strategică şi viziunea Uniunii Europene 
Accesul autonom la informaţiile referitoare la mediu, la schimbarea climatică şi la securitate este de o 

importanţă strategică pentru Europa. Avantaje economice şi sociale importante sunt asociate cu o mai bună 
utilizare a informaţiilor obţinute în urma observării Pământului. Acestea din urmă pot fi exploatate pentru a 
administra resursele naturale şi pentru a ajuta autorităţile publice să se pregătească la timp pentru a reduce 
efectele condiţiilor meteorologice defavorabile şi ale schimbării climatice, precum şi pentru gestionarea 
situaţiilor de urgenţă. 

Programul GMES va îmbunătăţi capacităţile de monitorizare şi de evaluare ale Europei în cadrul politicii 
de mediu şi va contribui la satisfacerea nevoilor în materie de securitate. Acesta va uşura activitatea decizională 
la toate nivelele de conducere, prin îmbunătăţirea bazei de informaţii probatorii în domenii de acţiune care ţin 
de cei trei pilieri ai Tratatului UE. 

http://www.gmes.info/35.0.html
http://www.gmes.info/36.0.html
http://www.gmes.info/135.0.html
http://www.gmes.info/134.0.html
http://www.gmes.info/37.0.html
http://www.gmes.info/39.0.html
http://www.gmes.info/40.0.html
http://www.gmes.info/41.0.html
http://www.gmes.info/42.0.html
http://www.gmes.info/43.0.html
http://www.gmes.info/44.0.html
http://www.gmes.info/46.0.html
http://www.gmes.info/47.0.html
http://www.gmes.info/48.0.html
http://www.gmes.info/49.0.html
http://www.gmes.info/50.0.html
http://www.gmes.info/51.0.html
http://www.gmes.info/58.0.html
http://www.gmes.info/139.0.html
http://www.gmes.info/52.0.html
http://www.gmes.info/53.0.html
http://www.gmes.info/137.0.html
http://www.gmes.info/54.0.html
http://www.gmes.info/55.0.html
http://www.gmes.info/56.0.html
http://www.gmes.info/57.0.html
http://www.gmes.info/138.0.html
http://www.gmes.info/136.0.html
http://www.gmes.info/59.0.html
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De asemenea, monitorizarea este un element cheie al luptei împotriva schimbării climatice. Sistemul 
sistemelor pentru observarea globală a Pământului (GEOSS) vizează crearea unei sinergii mondiale a 
observărilor Pământului, pentru care programul GMES reprezintă principala contribuţie europeană. Domeniul 
de aplicare a contribuţiilor mutuale între GMES şi GEOSS va fi încorporat în strategia internaţională GMES. 

Comisia Europeană a definit o strategie pentru punerea în aplicare a programului GMES în conformitate 
cu mandatul Consiliului. Astfel va fi posibilă optimizarea infrastructurilor spaţiale şi in situ europene prevăzute 
şi umplerea lacunelor identificate, pentru a răspunde aşteptărilor utilizatorilor serviciilor. Deciziile care au fost 
deja luate marchează începutul procesului de garantare a disponibilităţii componentei spaţiale, care va fi 
cofinanţată de către ESA şi de către UE şi coordonată şi implementată de către ESA. În paralel, Europa îşi va 
întări infrastructurile şi serviciile meteorologice. 

Abordarea UE pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă pune accentul pe sinergia dintre actorii civili şi cei 
militari. Necesităţile în materie de sisteme spaţiale pentru planificarea şi conducerea operaţiunilor civile şi 
militare de gestionare a situaţiilor de urgenţă se suprapun.  

Europa trebuie să rămână un partener internaţional de neînlocuit, care să aducă contribuţii de primă clasă 
la iniţiativele globale şi care să exercite comanda în domeniile de acţiune specifice, în conformitate cu 
interesele şi valorile europene. Făcând dovadă de o atitudine de deschidere în ceea ce priveşte cooperarea, 
Europa va trebui să decidă când este cazul să facă apel la parteneri şi când trebuie să îşi păstreze independenţa. 
Europa va evalua oportunităţile de cooperare în funcţie de următoarele criterii:  

- accesul pe care acestea le oferă capacităţilor sau pieţelor complementare;  
- o împărţire echitabilă a eforturilor între parteneri, costurilor şi riscurilor;  
- contribuţia acestora la politicile externe ale UE, în special în ceea ce priveşte dezvoltarea de durată, 

cooperarea cu ţările dezvoltate, stabilitatea şi ajutorul umanitar, acordând o importanţă deosebită Africii cât şi 
vecinătăţii europene;  

- relevanţa lor în raport cu priorităţile programatice.  
Odată cu urmărirea acestor obiective, Europa va fi pe deplin decisă să respecte tratatele şi convenţiile 

Naţiunilor Unite. UE va prelua conducerea în reprezentarea generală a programelor care vizează să dezvolte 
aplicaţii pentru propriile sale politici (în special GALILEO şi GMES), în timp ce ESA va prelua conducerea în 
reprezentarea generală a Europei pentru programele din domeniile ştiinţei, lansatoare, tehnologii şi zboruri 
spaţiale realizate de către oameni, cei doi parteneri consultându-se reciproc, cu statele membre, precum şi, după 
caz, cu alţi parteneri relevanţi, cum ar fi EUMETSAT. 

Până în 2008, primele trei servicii GMES funcţionale având ca obiect monitorizarea suprafeţelor terestre, 
monitorizarea marină şi intervenţiile de urgenţă vor intra într-o fază pilot, a căror finanţare va fi asigurată 
conform PC7. Până în 2009, după o strânsă consultare cu părţile interesate, Comisia Europeană va formula 
propuneri în ceea ce priveşte cadrul problematic şi instituţional necesar la stabilirea unui sistem GMES de 
durată. ESA va continua să coordoneze şi să pună în aplicare infrastructura spaţială GMES, în concordanţă cu 
necesităţile identificate de către utilizatorii de servicii şi va propune, de asemenea, până în 2008, colaborând 
îndeaproape cu EUMETSAT, activităţi legate de satelitul Meteosat de generaţia a treia. 

În concluzie, GMES va permite optimizarea traficului, îmbunătăţirea răspunsului transfrontalier la 
evenimente catastrofale şi va facilita distribuirea ajutoarelor umanitare. La nivel global, GMES va furniza noi 
instrumente de monitorizare a protocoalelor internaţionale precum protocolul de la Kyoto privind schimbările 
globale, ca şi a înţelegerilor internaţionale în domeniul securităţii şi al ajutoarelor umanitare. La celălalt capăt al 
spectrului de problematici, GMES va sprijini autorităţile locale în luarea de decizii privind eroziunea litoralului, 
inundaţii, avalanşe, incendii etc. La nivel european, dincolo de mediu şi securitate, GMES va furniza date 
obiective pentru politici comunitare: dezvoltare regională, transport, agricultură, procesul de lărgire a UE, 
politici externe. 

Sistemul GMES va combina, de asemenea, tehnologii spaţiale, aeronautice şi terestre, în vederea 
dezvoltării de instrumente inovative şi aplicaţii pentru asistarea managerilor şi politicienilor la nivel european, 
naţional şi local. Prin posibilităţile oferite de participarea la programe de tip EOS/ESE şi GMES, cât şi prin 
faptul că datele satelitare, cu rezoluţie de până la 1 km/pixel, încep să fie făcute disponibile on-line şi gratuit, 
abordarea aplicaţiilor de monitorizare în timp real devine realistă, chiar şi pentru utilizatorii români. 
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MANAGEMENTUL RISCURILOR VERSUS  
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Subject 2: The paper presents risk management vs, emergency management. 
 

Managementul riscurilor este activitatea prin care se realizează gestiunea riscurilor într-o organizaţie. 
Scopul managementului riscurilor este optimizarea expunerii la risc. În felul acesta poate fi obţinută prevenirea 
pierderilor, evitarea ameninţărilor grave, iar oportunităţile valoroase pot fi exploatate în cunoştinţă de cauză.  

Echilibrul dintre evitarea riscurilor majore şi utilizarea oportunităţilor constituie calea de "aur" către 
reuşita financiară. 

Politicianul britanic Benjamin Disraelli (1804 – 1881), referindu-se mai mult la modalităţile de atingere a 
satisfacţiei pe plan profesional, afirma: „secretul succesului în viaţă este să fii pregătit atunci când se va ivi 
oportunitatea (atunci când va veni momentul)”1. 

În acelaşi spirit, considerăm potrivită formularea unui nou concept de a transforma managementul 
riscurilor dintr-o complexă teorie, nu doar într-o politică guvernată de „cele mai bune practici” şi standarde, ci 
mult mai departe, într-un mod sănătos, de a derula activităţile de zi cu zi. 

O abordare integrată a managementului situaţiilor de urgenţă va reduce pierderile şi va întrerupe ciclul 
„eveniment-dezastru”2. O schimbare de poziţie este necesară în percepţii, atitudini şi practici pentru a se trece 
de la actualul model al răspunsului post-dezastru la a investi în întregul proces de management al răspunsului la 
dezastre.  

Prin abordările din diverse bibliografii sau de pe site-urile de pe Internet (la o simplă căutare după 
„managementul riscurilor”, fiind descoperite peste 300000 de pagini), precum şi din legislaţia apărută numai în 
ultimii 4 ani se demonstrează importanţa evaluării riscurilor în toate domeniile vieţii sociale.  

Atitudinea oamenilor implicaţi în managementul public s-a schimbat de la o atitudine reactivă la una 
proactivă, orientată spre strategii, platforme şi concepţii moderne de gestionare a situaţiilor. 

Aprofundarea studierii temei evaluării riscurilor, prin prisma managementului riscurilor este necesară 
pentru toţi cei implicaţi în managementul situaţiilor de urgenţă, fie ei specialişti din domeniile: militar, mediu, 
administraţie sau construcţii.  

Un principiu important în managementul riscului îl reprezintă principiul prevenirii. Acesta apare ca 
principiu de referinţă în strategia şi Planul de Acţiune de la Yokohama (1994): „evaluarea riscului este un pas 
necesar pentru adoptarea unor politici şi măsuri adecvate şi de succes privind prevenirea şi reducerea 
dezastrelor”3. Este reluat în strategia Conferinţei Mondiale de la Kobe-Hyogo (2005).  

În cazul angajării oricărui proiect major, un instrument de control îl reprezintă evaluarea şi managementul 
riscului.  

De exemplu, în cadrul evaluării impactului asupra mediului a unor riscuri tehnologice4 sunt căutate 
răspunsuri la întrebări precum: poate funcţiona în condiţii de siguranţă? mediul înconjurător din zona aferentă 
va putea face faţă deşeurilor şi eventualei poluări suplimentare, ce ar putea apărea ca urmare a executării 
proiectului? va intra amplasarea proiectului în conflict cu destinaţia terenului din împrejurimi sau va exclude 
dezvoltările ulterioare din zonă? ce resurse umane va necesita sau va înlocui şi ce efecte sociale poate avea 
asupra comunităţii? ce pagube accidentale poate provoca ecosistemelor? 

                                                 
1 www.managementul-riscurilor.ro 
2 Florea Dan - Managementul sistemului de protecţie civilă pentru prevenirea şi înlăturarea efectelor dezastrelor pe timp de pace, criză şi război, 
Editura Spirit Românesc, Craiova, 2003, p.27. 
3 Strategia Internaţională pentru Prevenirea Catastrofelor (1990 – 1999) şi Programul Conferinţei Mondiale de la Kobe – Japonia (2005 – 2015), 
pe site-ul www.hazarde.lx.ro 
4 Ozunu Alexandru – Elemente de hazard şi risc în industrii poluante, Editura Accent, Cluj-Napoca, 2000, p. 9. 
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Astfel, prin managementul riscurilor se analizează aspecte legate de probabilitatea de apariţie a 
potenţialelor accidente, se definesc frecvenţele de apariţie a acestor accidente, conform datelor de proiectare şi 
a literaturii de specialitate, se stabilesc măsurile de control propuse pentru implementare, prin proiectare sau 
management, pentru a reduce riscurile de apariţie. Se stabilesc, de asemenea, şi măsurile de reducere a 
consecinţelor generale ale unor accidente majore.  

După unii autori5 managementul riscului are ca etape principale: identificarea hazardelor, analiza 
calitativă şi cantitativă a riscurilor, analiza cost-beneficiu corelată cu managementul schimbărilor şi luarea 
deciziilor.  

Identificarea hazardurilor constituie de obicei punctul de plecare pentru procesul de evaluare a 
riscurilor. Există metodologii realizate şi adoptate la nivel european pe care şi România le implementează ca 
urmare a procesului de aderare în UE. Astfel pachetul de reglementări specifice la nivel UE sunt regăsite şi la 
nivel naţional şi constituie referinţele de bază pentru capitolul IV de aplicare a evaluării riscurilor. 

Identificarea riscului este problema cea mai dificilă, datorită multitudinii şi diversităţii evenimentelor. 
Posibilităţile de apariţie a evenimentelor se pot estima prin studii statistice. Se observă că şansele de a obţine 
rezultate sigure prin aplicarea strictă a unor relaţii teoretice sunt foarte limitate. Metodele empirice legate de 
situaţii punctuale combinate cu analizele teoretice vor avea un grad de credibilitate mai ridicat. Următoarele 
elemente caracteristice ale riscului sunt integrate în evaluările de risc: riscul chimic; riscul carcinogen; riscul 
epidemiologic; riscul contaminării nucleare; riscul apariţiei fenomenelor naturale. 

Cuantificarea riscurilor, reprezintă o metodă de apreciere a pierderilor pe care le poate suferi o persoană 
sau o organizaţie6. Această metodă stă la baza calculului valorii primelor de asigurare şi a valorii asigurate. Cea 
mai simplă modalitate de evaluare constă în estimarea probabilităţii de producere a fiecărui risc în parte şi a 
impactului financiar pe care riscul îl poate avea asupra persoanei sau organizaţiei. 

Există patru categorii majore de riscuri, din acest punct de vedere: riscuri cu frecvenţă şi impact reduse; 
riscuri cu frecvenţă redusă, dar cu impact mare (riscuri catastrofice); riscuri cu frecvenţă ridicată dar cu impact 
mic; riscuri cu frecvenţă şi impact mari.7 

După cum se observă managementul riscurilor conţine parametrii necesari identificării şi cuantificării 
riscurilor pentru analiza impactului asupra activităţilor desfăşurate de o anumită organizaţie. 

 
Procesul de management al riscurilor 
 
Riscul în activitatea unei firme, instituţii, organizaţii se referă la probabilitatea de a nu se respecta 

obiectivele stabilite în termeni de performanţă (nerealizarea standardelor de calitate), program (nerespectarea 
termenului de execuţie) şi cost (depăşirea bugetului).  

Din punct de vedere economic, elementele de risc sunt toate elementele care au o probabilitate 
măsurabilă de a devia de la plan. Aceasta presupune desigur existenţa unui plan. Strategiile, planurile şi 
programele constituie elemente care permit prefigurarea realităţii şi apoi confruntarea realizărilor efective cu 
rezultatele aşteptate. Pentru realizarea obiectivelor organizaţiei este necesară derularea unor seturi de activităţi. 
O activitate, notată (a), poate fi considerată element de risc dacă sunt îndeplinite simultan următoarele două 
condiţii: 

0 < P(a) < 1 (1) 
L(a) = 0       (2) 
unde: P(a) = probabilitatea ca un eveniment (a) să se producă 
E(a) = efectul evenimentului (a) asupra obiectivelor  
L(a) = evaluarea monetară a lui E(a) 
Managementul riscului este un proces ciclic, cu mai multe faze distincte: identificarea riscului, analiza 

riscului şi reacţia la risc8.  
În faza de identificare a riscului se evaluează pericolele potenţiale, efectele şi probabilităţile de apariţie 

ale acestora pentru a decide care dintre riscuri trebuie prevenite. Practic, în această fază se identifică toate 
elementele care satisfac condiţiile (1) şi (2).  
                                                 
5 Ozunu Alexandru, Anghel I. Călin – Op.cit., p. 36. 
6 Coşea Mircea, Nastovici Luminiţa – Op. cit., p. 48. 
7 Ibidem, p. 10.  
8 Bâldea Marin – Op. cit., p. 46. 
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Totodată, se elimină riscurile neconcordante, adică acele elemente de risc cu probabilităţi reduse de 
apariţie sau cu un efect nesemnificativ. Aceasta înseamnă că pot fi neglijate acele elemente pentru care P(a) sau 
L(a) tind către zero. 

Identificarea riscurilor trebuie realizată în mod regulat. Aceasta trebuie să ia în considerare atât riscurile 
interne cât şi pe cele externe. Riscurile interne sunt riscuri pe care echipa managerială le poate controla sau 
influenţa, în timp ce riscurile externe nu se află sub controlul acesteia. 

Riscul poate fi identificat folosind diferite metode: întocmirea unor liste de control9 care cuprind surse 
potenţiale de risc, cum ar fi: condiţii de mediu, rezultatele aşteptate, personalul, modificări ale obiectivelor, 
erorile şi omisiunile de proiectare şi execuţie, estimările costurilor şi a termenelor de execuţie etc. 

O altă metodă constă în analiza documentelor disponibile în arhiva organizaţiei, pentru identificarea 
problemelor care au apărut în situaţii similare celor curente; utilizarea experienţei personalului, prin invitarea 
acestora la o şedinţă formală de identificare a riscurilor. De multe ori oamenii de pe teren sunt conştienţi de 
riscuri şi probleme pe care cei din birouri nu le sesizează. O comunicare eficientă teren – birouri este una dintre 
cele mai bune surse de identificare şi diminuare a riscurilor. Altă metodă ar fi identificarea riscurilor impuse din 
exterior (prin legislaţie, schimbări în economie, tehnologie, relaţii cu sindicatele) prin desemnarea unei 
persoane care să participe la întrunirile asociaţiilor profesionale, la conferinţe şi care să parcurgă publicaţiile de 
specialitate. 

Faza de analiză a riscului ia în considerare riscurile identificate în prima fază şi realizează o cuantificare 
aprofundată a acestora. Pentru analiza riscului se foloseşte un instrumentar matematic divers, mergând de la 
analiza probabilistică la analiza Monte Carlo10. Alegerea instrumentarului matematic trebuie să fie adaptată 
necesităţilor analizei şi să ţină seama de acurateţea datelor disponibile. 

Cea mai simplă metodă de cuantificare a riscurilor este aceea a valorii aşteptate (VA), care se calculează 
ca produs între probabilităţile de apariţie ale anumitor evenimente şi efectele acestora: 

VA(a) = P(a) x E(a) 
unde: VA(a) = valoarea aşteptată a evenimentului (a) 
P(a) = probabilitatea de apariţie a evenimentului (a) 
E(a) = efectul apariţiei fenomenului (a) 
De exemplu, în cazul unei firme de construcţii, determinarea riscului are un impact major în calculaţia 

costurilor şi implicit în activitatea de ofertare – licitare. Astfel, dacă în timpul pregătirii documentaţiei pentru 
participarea la o licitaţie pentru adjudecarea unei lucrări s-a identificat riscul de a se întâlni un strat de rocă dură 
în timpul săpării fundaţiei, antreprenorul se poate asigura împotriva acestui risc calculând valoarea aşteptată a 
producerii acestui fenomen şi o poate include în calculele pentru elaborarea devizului ofertă. Concret, dacă 
costul suplimentar antrenat de efectuarea de săpături în rocă dură pentru o anumită lucrare este de 100.000 lei, 
iar probabilitatea ca să se întâlnească rocă dură a fost estimată la 30%, valoarea aşteptată a acestui risc va fi: 

VA(a) = 0,30 x 100.000 = 30.000 lei 
Antreprenorul poate să includă în valoarea ofertei suma de 30.000 lei pentru prevenirea acestui risc, ştiind 

că după un număr suficient de mare de licitaţii, indiferent de rezultatul acestora, se vor acoperi costurile 
riscului. 

Având în vedere faptul că estimarea probabilităţilor este un proces cu un grad mare de subiectivitate, 
rezultatele obţinute prin metoda valorii aşteptate sunt de obicei utilizate ca date de intrare pentru analize 
ulterioare.   

Simulările11 constituie o metodă avansată de cuantificare a riscurilor. Simularea utilizează un model al 
unui sistem pentru a analiza performanţele sau comportamentul sistemului. Pentru proiectele de construcţii cel 
mai frecvent se foloseşte simularea Monte Carlo a programului de execuţie şi a costurilor asociate activităţilor. 
Această tehnică simulează realizarea obiectivelor de un număr mare de ori, furnizând o distribuţie statistică a 
rezultatelor. 

Arborii decizionali sunt instrumente care descriu interacţiunile cheie dintre decizii şi evenimentele 
aleatoare, aşa cum sunt percepute de către decidenţi. Ramurile arborelui reprezintă fie decizii (reprezentate ca 
pătrate), fie rezultate aleatoare sau incerte (reprezentate sub forma unor cercuri). 

Reacţia la risc este faza de acţiune din cadrul ciclului managementului riscului, în care se încearcă: să se 
elimine riscurile; să se reducă riscurile şi / sau să se repartizeze riscurile.12  

                                                 
9 Descrierea metodei de analiză a riscului - MEHARI 2007, pe site-ul www.managementul-riscurilor.ro 
10 Ozunu Alexandru, Anghel I. Călin – Op. cit., p. 76. 
11 Ibidem, p. 157. 
12 Ibidem, p. 196. 
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Eliminarea riscurilor are scopul de a îndepărta riscurile. Echipa managerială sau întreprinzătorul poate: 
să nu iniţieze o anumită tranzacţie sau afacere; să stabilească un preţ foarte mare, care să acopere riscurile; să 
condiţioneze oferta etc.  

Cele mai multe dintre opţiunile care elimină riscul tind să scoată organizaţia din afaceri. O organizaţie cu 
aversiune prea mare faţă de risc nu va supravieţui mult timp şi ar trebui să-şi investească capitalul în altă parte.  

Diminuarea riscurilor se poate realiza printr-o serie de instrumente13, din care primul ar fi 
programarea. Dacă riscurile sunt legate de termenul de execuţie, programarea ştiinţifică a activităţilor cu 
ajutorul graficelor reţea poate diminua riscurile în limite rezonabile. 

Multe riscuri sunt legate de securitatea muncii. Aceasta influenţează productivitatea şi calitatea lucrărilor. 
Prin programe de instruire şi conştientizare în domeniul securităţii muncii se poate reduce probabilitatea 
producerii accidentelor şi efectul acestora.  

Riscurile pot fi de multe ori diminuate printr-o reproiectare judicioasă a echipelor de muncă, fluxurilor de 
materiale, folosirii echipamentelor şi a forţei de muncă. 

Repartizarea riscurilor este, de asemenea, un instrument performant de management al riscului. Aceasta 
se referă la părţile care vor accepta o parte sau întreaga responsabilitate pentru consecinţele riscului. 
Repartizarea riscului trebuie să se facă ţinându-se seama de comportamentul faţă de risc al diferitelor 
organizaţii implicate. În acest sens, regula generală de alocare a riscului este să se aloce riscul părţii care poate 
să îl suporte şi să îl controleze cel mai bine. 

Strategia de contractare constituie un mecanism esenţial în repartizarea riscului14. Riscurile pe care şi le 
asumă organizaţia sunt în mod obişnuit formalizate prin contracte cu beneficiarii. Riscurile legate de resursele 
umane sunt acoperite, cel puţin parţial, prin încheierea contractelor colective şi individuale de muncă. În 
majoritatea cazurilor, riscurile legate de materiale şi echipamente pot fi transferate furnizorilor acestora, prin 
garanţiile pe care aceştia le oferă. Unele riscuri pot fi îndepărtate prin încheierea unor contracte de asigurare. 
Compania de asigurări îşi asumă o parte din riscuri în schimbul unui preţ (prima de asigurare). Dacă riscul se 
produce în condiţiile specificate prin contractul de asigurare, asiguratorul va rambursa partea asigurată sau toate 
pierderile suferite datorită riscului. Dacă riscul nu apare, asiguratorul păstrează prima de asigurare. 

Un proces formalizat de management al riscului va da rezultate pozitive numai dacă ia în considerare 
toate aspectele acestuia. Performanţa în procesul de management al riscului este dată de calitatea managerilor şi 
a personalului implicat, şi anume de cea mai slabă verigă din cadrul său. Managerii firmei trebuie să se asigure 
că echipa care realizează managementul riscului este competentă şi a găsit o cale de mijloc între tehnicizarea 
excesivă a procesului şi acţiunea pe bază de intuiţie.  

Necesitarea eficientizării, sub toate aspectele, a serviciilor publice comunitare de apărare a vieţii şi 
sănătăţii populaţiei, a mediului înconjurător, a valorilor materiale şi culturale împotriva incendiilor, a 
calamităţilor, altor dezastre, precum şi realizarea măsurilor de protecţie civilă, este şi trebuie să rămână un 
deziderat actual.15 

Nivelul unde se plasează limita între protecţie şi asistenţă, nivelul şi natura riscurilor pe care acceptăm că 
nu pot fi acoperite mai bine sunt factori care trebuie puşi la dispoziţia factorilor de decizie. 

 
În managementul situaţiilor de urgenţă, printr-o tratare multidisciplinară a riscurilor se pot elabora planuri 

concise de reacţie a factorilor implicaţi pentru reducerea riscurilor până la un nivel acceptabil. 

                                                 
13 Moraru Roland, colectiv, Op. cit., p. 57. 
14 Androniceanu Armenia – Noutăţi în managementul public, Editura Universitară, Bucureşti, 2005, p. 137. 
15 Chiciudean I., Stănciugelu I., Bilanici A. Dogeanu M. - Comunicarea în situaţii de urgenţă, SNSPA, Centrul de Perfecţionare în Comunicare, 
Bucureşti, 2006, p. 18. 
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Subject 3: The paper presents the current regulations concerning emergency prevention as a requirement of 
harmonization and compatibilization  of Romanian emergency system with the corresponding system in the 
European Union. 

 
Necesitatea armonizării şi compatibilizării sistemului românesc, privind situaţiile de urgenţă cu cele din 

statele Uniunii Europene, a generat căutări permanente pentru realizarea unui cadru juridic şi acţional eficient, 
care să răspundă transformărilor şi obiectivelor preconizate în plan structural şi funcţional, prin asigurarea 
resurselor umane şi financiare necesare materializării acestora. 

În acest scop, procesul de elaborare şi adaptare a legilor de funcţionare a Ministerului Internelor şi 
Reformei Administrative, respectiv a subsistemelor sale, a vizat delimitarea competenţelor şi atribuţiilor 
acestora, precum şi alinierea la standardele Uniunii Europene. 

Evoluţia generală a societăţii româneşti şi dinamica situaţiei operative, caracterizată prin perpetuarea unor 
disfuncţionalităţi în domeniul situaţiilor de urgenţă, pot pune în pericol viaţa şi integritatea persoanelor, 
avutului public şi privat, precum şi protecţia mediului înconjurător. 

Elaborarea strategiei este determinată, în principal, de situaţia generată de perioada de tranziţie şi relativa 
instabilitate economică, continuarea procesului de reformă economică, socială şi instituţională, continuarea 
profesionalizării serviciilor de urgenţă, precum şi persistenţa unor disfuncţionalităţi în relaţiile dintre unităţile 
administrativ – teritoriale cu atribuţii pe linia situaţiilor de urgenţă, respectiv insuficienţa resurselor financiare 
alocate pentru exercitarea corespunzătoare a atribuţiilor specifice. Legislaţia fiind în curs de armonizare cu cea 
europeană. 

De asemenea, fenomenele atmosferice, dezastrele, incendiile şi catastrofele şi alte calamităţi, prin 
frecvenţa şi amploarea lor, pot afecta un număr semnificativ de localităţi de pe teritoriul naţional, generând un 
număr de victime ridicat, în special în mediul rural. 

Activitatea de prevenire desfăşurată de serviciile voluntare pentru situaţii de urgenţă se execută în baza 
prevederilor art. 13, 14 şi 31 din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, precum şi art. 6 din 
Normele generale de apărare împotriva incendiilor, aprobate prin O.M.A.I. nr. 163/2007, respectiv O.M.A.I. nr. 
718/2005 modificat şi completat cu O.M.A.I. nr. 195/2007 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind 
structura organizatorică şi dotarea serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă. 

Această activitate este detaliată de O.M.A.I. nr. 160/2007 pentru aprobarea Regulamentului de 
planificare, organizare, desfăşurare şi finalizare a activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă, prestate de 
serviciile voluntare, precum şi de Regulamentele proprii de organizare şi funcţionare a serviciilor voluntare 
pentru situaţii de urgenţă. 

Serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă este o structură specializată, organizată la nivelul unităţii 
administrativ – teritoriale, încadrată cu personal şi dotată cu mijloace necesare prevenirii şi intervenţiei în 
situaţii de urgenţă. 

Sector de competenţă – unitatea administrativ teritorială pe a cărei rază îşi îndeplineşte atribuţiile legale 
serviciul voluntar. 

Prevenirea incendiilor – totalitatea acţiunilor de împiedicare a iniţierii şi propagării incendiilor, de 
asigurare a condiţiilor pentru salvarea persoanelor şi bunurilor, şi de asigurare a securităţii echipelor de 
intervenţie. 
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Incendiu – ardere autoîntreţinută, care se desfăşoară în timp şi spaţiu, care produce pierderi de vieţi 
omeneşti şi/sau pagube materiale şi care necesită o intervenţie organizată în scopul întreruperii procesului de 
ardere. 

Plan de analiză şi acoperire a riscurilor – documentul care cuprinde riscurile potenţiale dintr-o unitate 
administrativ-teritorială, măsurile, acţiunile şi resursele necesare pentru managementul riscurilor respective; 

Compartimentul de prevenire al serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă – structură organizată şi 
specializată din cadrul serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă care are ca atribut principal de prevenire a 
riscurilor producerii unor situaţii de urgenţă, prin activităţi de îndrumare şi control. 

Formele activităţii de prevenire executate de serviciile voluntare pentru situaţii de urgenţă, sunt: 
a) controlul; 
b) asistenţa tehnică de specialitate; 
c) verificarea şi informarea preventivă a populaţiei. 
Scopurile activităţii de prevenire sunt: 
a) asigurarea respectării actelor normative şi celorlalte reglementări tehnice privind apărarea 

împotriva incendiilor şi protecţie civilă; 
b) identificarea, evaluarea şi analizarea pericolelor potenţiale prin aprecierea posibilităţilor de 

apariţie a lor şi a consecinţelor acestora asupra vieţii oamenilor, mediului şi bunurilor materiale; 
c) conştientizarea riscurilor prin schimbul reciproc de informaţii dintre personalul care execută 

controlul de prevenire, factorii de decizie, personalul angajat şi alte persoane interesate sau implicate; 
d) informarea populaţiei privind pericolele potenţiale precum şi modul de comportare în situaţii de 

urgenţă. 
Activitatea de prevenire se desfăşoară în baza următoarelor principii: 
a) principiul legalităţii – respectarea legislaţiei privind apărarea împotriva incendiilor şi protecţia 

civilă, indiferent de forma de proprietate a obiectivelor şi unităţilor controlate din sectorul de competenţă; 
b) principiul imparţialităţii şi independenţei – în exercitarea atribuţiilor funcţionale, personalul 

compartimentului sau specialiştii de prevenire sunt obligaţi să aibă o atitudine obiectivă şi neutră faţă de orice 
interes politic economic, religios sau de altă natură; 

c) principiul confidenţialităţii – păstrarea de către personalul compartimentului de prevenire a 
secretului informaţiilor care nu sunt de interes public şi care sunt obţinute în cursul desfăşurării activităţii; 

d) principiul transparenţei – desfăşurarea activităţii într-o manieră deschisă faţă de public, prin 
care accesul liber şi neîngrădit la informaţiile fundamentate ştiinţific, de interes public, să constituie regula, iar 
limitarea accesului la informaţii să constituie excepţia în condiţiile legii; 

e) principiul continuităţii şi gradualităţii – asigurarea unor controale periodice ale factorilor de risc 
şi aplicarea unor măsuri din ce în ce mai severe în cazul menţinerii riscului peste nivelele acceptate. 

 
Activitatea de coordonare 
La nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, activitatea de coordonare a prevenirii situaţiilor de 

urgenţă este condusă de primarul localităţii. Acesta are următoarele atribuţii: 
a) Asigură elaborarea planului de analiză şi acoperire a riscurilor şi aplicarea acestuia; 
b) Asigură controlul respectării măsurilor de apărare împotriva incendiilor pe timpul adunărilor 

sau al manifestaţiilor publice; 
c) Asigură controlul respectării măsurilor de apărare împotriva incendiilor la construcţiile şi 

instalaţiile tehnologice, aparţinând domeniului public şi privat al unităţii administrativ – teritoriale, precum şi la 
instituţiile publice; 

d) Organizează şi execută prin serviciul de urgenţă voluntar controlul respectării regulilor de 
apărare împotriva incendiilor la gospodăriile cetăţeneşti; 

e) Informează populaţia cu privire la modul de comportare şi de intervenţie în caz de incendiu; 
f) Asigură încadrarea componentei preventive a serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă cu 

personal atestat în condiţiile legii, precum şi pregătirea profesională şi antrenarea acestuia, lunar; 
g) Asigură baza materială necesară desfăşurării activităţilor preventive; 
h) Analizează semestrial activitatea de control desfăşurată.  

În cazul în care, la localităţile cu peste 5.000 locuitori, există cadre tehnice cu atribuţii în domeniul 
apărării împotriva incendiilor, acestea au următoarele atribuţii pe linia coordonării activităţii de prevenire, 
desfăşurată de serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă: 

- controlează şi îndrumă modul de executare a activităţii de prevenire desfăşurate la instituţiile 
publice şi gospodăriile cetăţenilor; 
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- propun includerea în bugetele proprii a fondurilor necesare organizării şi desfăşurării activităţilor 
de prevenire de către serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă; 

- răspund de pregătirea profesională a serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă, precum şi de 
participarea acestuia la concursurile profesionale. 

Pe linia coordonării serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă, şeful acestuia are următoarele 
obligaţii: 

a) răspunde de buna pregătire a personalului din compunerea serviciului; 
b) organizează, pregăteşte şi desfăşoară activităţile de pregătire a controalelor de prevenire a 

serviciului; 
c) conduce nemijlocit activitatea de prevenire a incendiilor desfăşurată de serviciul voluntar şi 

informează conducătorul operatorului economic sau instituţiei asupra situaţiei existente, făcând propuneri în 
consecinţă; 

d) participă la întocmirea planului de analiză şi acoperire a riscurilor; 
e) păstrează documentele serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă şi le actualizează, în cazul 

unor modificări ale legislaţiei sau în structura personalului; 
f) face propuneri conducătorului operatorului economic sau instituţiei privind asigurarea logistică 

a activităţii de prevenire, precum şi de îmbunătăţire a acesteia. 
Planificarea activităţilor de control de prevenire a situaţiilor de urgenţă se realizează anual prin „Graficul 

de control” şi „Graficul de informare publică”, pe baza „Programului de măsuri” în vederea acordării asistenţei 
pentru prevenirea situaţiilor de urgenţă la gospodăriile populaţiei, la operatorii economici din subordinea 
consiliului local şi a instituţiilor publice din sectorul de competenţă, de către şeful serviciului voluntar pentru 
situaţii de urgenţă şi se aprobă de către primar. 

Graficul de control se întocmeşte într-un exemplar, care se păstrează la şeful serviciului voluntar pentru 
situaţii de urgenţă, iar câte o xerocopie a acestuia se anexează carnetele cu constatările din controalele 
efectuate. 

Anterior întocmirii graficului de control, şeful serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă repartizează 
personalului compartimentului de prevenire localităţile, cartierele, operatorii economici şi instituţiile publice 
din subordinea primăriei, ce urmează a fi controlate. 

Graficul de informare publică se întocmeşte într-un exemplar, se păstrează la şeful serviciului voluntar 
pentru situaţii de urgenţă şi conţine activităţile de informare a populaţiei, salariaţilor şi a elevilor privind 
pericolele potenţiale la locuinţe şi gospodării, operatorii economici şi instituţiile din subordinea consiliului 
local, precum şi modul de comportare în situaţii de urgenţă. 

La planificarea activităţilor de prevenire din sectorul de competenţă se au în vedere: 
a) riscurile identificate din planul de analiză şi acoperire a riscurilor, frecvenţa şi periodicitatea de 

manifestare; 
b) concluziile rezultate în urma activităţilor de prevenire anterioare; 
c) organizarea în sectorul de competenţă a unor activităţi tradiţionale, târguri, expoziţii, manifestări 

cultural – sportive; 
d) concluziile rezultate din evaluarea periodică a localităţii. 
Activităţile de prevenire în sectorul de competenţă se desfăşoară: 

a) de două ori pe an, de regulă primăvara şi toamna, la gospodăriile populaţiei; 
b) premergător începerii anului şcolar şi sezonului rece, la unităţile de învăţământ; 
c) o dată pe an, la operatorii economi şi instituţiile publice din subordinea consiliului local; 
d) anterior şi pe timpul adunărilor sau manifestărilor publice; 
e) la solicitarea conducătorilor operatorilor economici din sectorul de competenţă, cu care s-au încheiat 

contracte de intervenţie; 
f) pentru verificarea petiţiilor cetăţenilor în probleme privind situaţiile de urgenţă, cu scopul de a face 

propuneri primarului pentru soluţionarea acestora. 
Controlul propriu-zis la un operator economic sau o instituţie publică din sectorul de competenţă al 

serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă constă în: 
a) pregătirea controlului; 
b) executarea controlului; 
c) finalizarea controlului. 
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Pregătirea controlului presupune: 
a) studierea prevederilor legale şi a celorlalte acte normative ce reglementează activitatea de prevenire şi 

stingere a incendiilor în legătură cu specificul operatorului economic sau instituţiei; 
b) studierea problemelor de prevenire şi stingere a incendiilor legate de procesele tehnologice, 

proprietăţile fizico – chimice ale substanţelor utilizate, cu accent pe cunoaşterea pericolelor, cauzelor potenţiale 
de incendiu şi a măsurilor de prevenire, îndeosebi în punctele vital – vulnerabile; 

c) informarea privind situaţia operativă din operatorul economic sau instituţia ce urmează a fi controlată; 
d) studierea documentelor de control anterior întocmite cu accent pe măsurile de prevenire stabilite; 
e) stabilirea scopurilor, obiectivelor controlului, cu accent pe înlăturarea cauzelor de incendiu şi 

asigurarea condiţiilor de intervenţie în situaţii de urgenţă; 
f) informarea conducerii operatorului economic sau a instituţiei despre control şi scopurile acestuia. 

Executarea controlului la operatorii economici sau instituţiile publice din subordinea consiliului local 
presupune următoarele verificări: 

A) La conducerea operatorului economic sau instituţiei: 
- preocuparea pentru apărarea împotriva incendiilor prin analize periodice, documente 

întocmite; 
- modul de organizare şi desfăşurare a activităţii de prevenire în unitate; 
- aprecierile privind activitatea structurii de prevenire a situaţiilor de urgenţă; 
- măsurile luate pentru prevenirea situaţiilor de urgenţă în punctele vital – vulnerabile; 
- evaluarea riscului de producere a unor situaţii de urgenţă; 
- alocarea fondurilor necesare desfăşurării în mod corespunzător a activităţii de 

prevenire. 
B) Verificarea documentelor de organizare şi conducere a activităţii de prevenire: 
a) actele de autoritate emise de administratorul operatorului economic sau conducătorului 

instituţiei: 
- dispoziţie privind stabilirea modului de organizare şi a responsabilităţilor privind 

apărarea împotriva incendiilor; 
- instrucţiuni de apărare împotriva incendiilor şi atribuţii ale salariaţilor la locurile de 

muncă; 
- dispoziţie privind reglementarea focului deschis şi a fumatului; 
- dispoziţie privind organizarea instruirii personalului; 
- dispoziţie de constituire (dacă este cazul) a serviciului voluntar pentru situaţii de 

urgenţă, ori contract/convenţie cu un alt serviciu voluntar pentru situaţii de urgenţă; 
- dispoziţie de sistare a lucrărilor de construcţii/oprire a funcţionării ori utilizării 

construcţiilor/amenajărilor în cazul anulării avizului/autorizaţiei de securitate la 
incendiu; 

- reguli şi măsuri de apărare împotriva incendiilor la utilizarea, manipularea, 
transportul şi depozitarea substanţelor periculoase; 

- convenţii /contracte cuprinzând răspunderile ce revin părţilor pe linia apărării 
împotriva incendiilor în cazul transmiterii temporare a dreptului de folosinţă asupra 
bunurilor imobile / antrepriză; 

- dispoziţia de numire a şefului serviciului voluntar sau a personalului de specialitate 
cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor; 

- măsuri speciale de apărare împotriva incendiilor pentru perioadele caniculare, 
secetoase sau sezonul rece. 

b) Documentele şi evidenţele specifice apărării împotriva incendiilor: 
- planul de analiză al unităţii administrativ teritoriale şi de acoperire a riscurilor, în 

partea ce-i revine operatorului economic sau instituţiei; 
- fişa obiectivului sau a localităţii, conform modelului de la Anexa nr. 5 din 

Regulamentul de planificare, organizare, pregătire şi desfăşurare a activităţii de 
prevenire a situaţiilor de urgenţă, aprobat prin O.M.A.I. nr. 1474/2006, publicat în 
M.O. nr. 885/31.10.2006; 

- raportul anual de evaluare a nivelului de apărare împotriva incendiilor; 
- documentaţia tehnică specifică, conform legii: scenarii de securitate la incendiu, 

identificarea şi analiza riscurilor de incendiu; 
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- avizele /autorizaţiile de securitate la incendiu, însoţite de documentele vizate spre 
neschimbare care au stat la baza emiterii lor; 

- certificate EC, certificate de conformitate, agremente tehnice pentru mijloacele de 
apărare împotriva incendiilor şi echipamentele specifice de protecţie utilizate; 

- registrele instalaţiilor de detectare, semnalizare, stingere a incendiilor, copii după 
atestatele firmelor care au efectuat sau efectuează proiectarea, montarea, verificarea, 
întreţinerea, repararea acestora sau care efectuează servicii în domeniu; 

- registrul de evidenţă a permiselor de lucru cu focul; 
- date ale personalului din cadrul serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă; 
- lista operatorilor neeconomici sau instituţiilor cu care a încheiat contracte de 

închiriere ori convenţii, cu specificarea domeniului de activitate al acestora, a 
numărului şi termenului de valabilitate a contractului; 

- planurile de protecţie împotriva incendiilor; 
- evidenţa exerciţiilor de evacuare a personalului propriu sau utilizatorilor construcţiei; 
- evidenţa exerciţiilor de intervenţie executate, având anexate concluziile rezultate din 

efectuarea acestora; 
- rapoartele de intervenţie a serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă; 
- fişele de instruire, conform reglementărilor specifice; 
- lista cu substanţele periculoase clasificate potrivit legii; 
- graficele de întreţinere şi verificare, conform instrucţiunilor producătorului  

furnizorului, pentru diferite categorii de utilaje, instalaţii şi sisteme care pot genera 
incendii sau care se utilizează în caz de incendiu; 

- rapoartele întocmite în urma controalelor preventive proprii sau ale autorităţilor 
competente; 

- programe sau planuri cuprinzând măsuri şi acţiuni proprii sau rezultate în urma 
constatărilor autorităţilor de control pentru respectarea reglementărilor în domeniu. 

Documentele şi evidenţele specifice privind apărarea împotriva incendiilor se actualizează de către cei 
care le-au întocmit şi aprobat, dacă: 

a) s-au produs modificări ale actelor normative şi ale reglementărilor tehnice care au stat la baza 
emiterii acestora; 

b) s-au produs modificări ale personalului cu atribuţii, stabilite conform acestora; 
c)s-au produs modificări la construcţii, instalaţii sau specificul activităţii. 

La operatorii economici şi instituţiile care au un număr de salariaţi mai mic decât cel stabilit, potrivit 
legii, pentru întreprinderile mici şi mijlocii, se verifică următoarele documente: 

a) acte de autoritate: 
- instrucţiuni de apărare împotriva incendiilor şi atribuţii ale salariaţilor pe locurile de muncă; 
- reglementarea lucrului cu foc deschis şi a fumatului; 
- organizarea instruirii personalului; 
- dispoziţie de sistare a lucrărilor de construcţii sau oprire a funcţionării ori utilizării construcţiilor 

sau amenajărilor în cazul anulării avizului ori autorizaţiei de securitate la incendiu; 
- reguli şi măsuri de apărare împotriva incendiilor la utilizarea, manipularea, transportul şi 

depozitarea substanţelor periculoase specifice produselor sale; 
b) documente de organizare şi conducere specifice de apărare împotriva incendiilor: 
- documentaţia tehnică specifică, conform legii: scenarii de securitate la incendiu, identificarea şi 

analiza riscurilor de incendiu; 
- avize sau autorizaţii de securitate la incendiu, însoţite de documentele vizate spre neschimbare, 

care au stat la baza emiterii lor; 
- certificate CE, certificate de conformitate, agremente tehnice pentru mijloacele tehnice de 

apărare împotriva incendiilor şi echipamentele specifice de protecţie utilizate; 
- registrul cu evidenţa permiselor de lucru cu focul; 
- organizarea apărării împotriva incendiilor la locul de muncă; 
- fişele de instruire, conform reglementărilor specifice; 
- lista cu substanţele periculoase, clasificate potrivit legii; 
- rapoartele întocmite în urma controalelor autorităţii de stat şi măsurile şi acţiunile proprii sau 

rezultate în urma constatărilor autorităţilor de control pentru respectarea reglementărilor în domeniu. 
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La structura de prevenire, se verifică: 
- încadrarea conform Ordinului nr. 106/09.01.2007 pentru aprobarea Criteriilor de stabilire a 

consiliilor locale şi operatorilor economici care au obligaţia de a angaja cel puţin un cadru tehnic sau personal 
de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor; 

- participarea la elaborarea şi aplicarea concepţiei de apărare împotriva incendiilor la nivelul 
operatorului economic sau instituţiei controlate; 

- existenţa şi calitatea documentelor de control privind aplicarea normelor de prevenire în domeniul 
specific; 

- existenţa notelor de fundamentare privind includerea în bugetele proprii a fondurilor necesare 
organizării activităţii de apărare împotriva incendiilor şi echipamente de protecţie specifice; 

- modul de îndrumare şi control a activităţii serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă al 
localităţii, în cazul constituirii acestuia; 

- existenţa rapoartelor semestriale de evaluare a capacităţii de apărare împotriva incendiilor; 
- existenţa şi calitatea actelor de autoritate, respectiv a documentelor de organizare şi conducere a 

activităţii de apărare împotriva incendiilor a instituţiei controlate. 
D) La serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă, în cazul constituirii acestuia, se verifică: 
1. Dosarul privind organizarea şi înzestrarea serviciului: 

- decizia sau actul de constituire, cu organigrama şi numărul de personal al serviciului voluntar; 
- contractele sau convenţiile încheiate; 
- tabelul nominal cu personalul angajat, funcţiile ocupate şi modul de înştiinţare; 
- tabelul nominal cu personalul voluntar, locul de muncă, funcţiile ocupate şi modul de înştiinţare; 
- tabelul cu necesarul de tehnică, aparatură şi materiale în funcţie de structura serviciului voluntar; 
- tabelul cu materialele şi tehnica existentă în dotare; 
- solicitările anuale privind completarea cu tehnică, aparatură şi materiale; 
- schema legăturilor fir–radio cu forţele ce acţionează în cazul situaţiilor de urgenţă; 
- fişele de protecţia muncii pentru personalul angajat şi voluntar; 
- poliţele de asigurare a membrilor serviciului voluntar; 
- verificările medicale anuale ale membrilor serviciului voluntar. 

2. Regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului voluntar. 
3. Dosarul cu planurile operative ale serviciului voluntar: 

- planurile de intervenţie (răspuns) în funcţie de riscurile identificate în sectorul de competenţă; 
- planuri de cooperare; 
- planuri de evacuare în caz de urgenţă civilă; 
- planul de analiză şi acoperire a riscurilor, pentru localităţile cu care s-a încheiat contracte sau 

convenţii de intervenţie. 
4. Dosar privind pregătirea personalului: 

- planul de pregătire profesională lunară şi anuală pe teme şi exerciţii; 
- registrul de evidenţă a participării la pregătirea profesională şi certificatele obţinute; 
- planificarea exerciţiilor şi aplicaţiilor. 

5. Dosarul operativ: 
- registrul cu note de anunţare şi evidenţă a intervenţiilor; 
- organizarea intervenţiei pe ture de serviciu; 
- raportul de intervenţie. 

6. Registrul de control privind activitatea serviciului. 
7. Dosarul privind activitatea de prevenire desfăşurată de personalul serviciului voluntar: 

- graficul de control; 
- notele de control; 
- registrul cu evidenţa lucrărilor cu foc sau a lucrărilor periculoase. 

8. Dosar tehnic: 
- planul de asistenţă la autospecialele şi utilajele de intervenţie; 
- dosarul tehnic al mijloacelor de înştiinţare-alarmare. 

De asemenea, se mai verifică: 
- organizarea, încadrarea şi dotarea conform criteriilor de performanţă; 
- calitatea şi calificarea personalului serviciului voluntar; 
- cunoaşterea atribuţiilor şi răspunderilor personalului serviciului voluntar; 
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- stadiul executării programului de pregătire; 
- respectarea programului zilnic al serviciului voluntar; 
- întreţinerea şi funcţionarea utilajului din dotare; 
- organizarea zilnică a intervenţiei; 
- organizarea şi calitatea activităţilor de prevenire; 
- asigurarea substanţelor  de stingere necesare; 
- întreţinerea remizei serviciului voluntar;  
- întreţinerea şi existenţa echipamentelor de protecţie; 
- capacitatea de intervenţie a serviciului voluntar prin aplicaţii. 

E) La clădiri social – administrative, secţii, ateliere, depozite se vor urmări următoarele aspecte: 
a)organizarea apărării împotriva incendiilor pe locul de muncă: 
- prevenirea incendiilor prin evidenţierea materialelor şi dotărilor tehnologice care prezintă pericol 

de incendiu; 
- organizarea salvării utilizatorilor şi evacuarea bunurilor; 
- marcarea cu indicatoare de avertizare a zonelor periculoase; 
- componenţa echipelor de intervenţie în caz de incendiu sau a altor situaţii de urgenţă; 
- dotarea cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor; 
- afişarea planurilor de evacuare, a planurilor de depozitare şi schemelor de intervenţie, după caz. 
b)Probleme organizatorice: 
- cunoaşterea obligaţiilor şi atribuţiilor legale; 
-executarea instructajelor salariaţilor conform O.M.A.I. nr. 712/2005 modificat şi completat cu 

O.M.A.I. nr. 786/02.09 2005; 
- respectarea actelor de autoritate emise de conducătorul operatorului economic sau instituţiei; 
- testarea anuală a personalului angajat. 
c)Probleme tehnice: 
- cunoaşterea şi înlăturarea riscurilor de incendiu; 
- executarea reviziilor şi reparaţiilor la instalaţiile tehnologice cu risc de incendiu; 
- verificarea instalaţiilor utilitare care pot genera incendii: electrice, de încălzire, de ventilaţie etc.; 
- existenţa şi întreţinerea instalaţiilor de legare la pământ inclusiv de protecţie la trăsnet; 
- verificarea instalaţiilor care combat incendiile: de detectare – semnalizare incendii, de stingere a 

incendiilor (hidranţi interiori, exteriori, sprinklere, drencere etc.); 
-verificarea existenţei şi starea mijloacelor de stingere: stingătoare (număr, stare) alte mijloace 

iniţial etc.; 
-asigurarea şi întreţinerea iluminatului de siguranţă, intercenţie, continuare a lucrului etc.; 
-funcţionarea sistemelor de protecţie, inclusiv a aparatelor de măsură şi control; 
-modul de asigurare a compartimentărilor; 
-existenţa indicatoarelor de siguranţă respectiv de avertizare. 

Finalizarea controalelor de prevenire la operatorii economici sau instituţiile din subordinea consiliului 
local, presupune: 

a)înlăturarea, pe cât posibil, a deficienţelor constatate pe timpul controlului; 
b)întocmirea şi redactarea notelor de control cu încadrarea neregulilor în actele normative în vigoare, 

respectiv stabilirea măsurilor de înlăturare a neregulilor; 
c)analiza controlului cu factorii de conducere şi structurile de apărare împotriva incendiilor. 
Nota de control va fi întocmită în două exemplare din care un exemplar fiind înmânat reprezentantului 

unităţii controlate, iar celălalt şefului serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă. Acesta înmânează 
săptămânal, primarului localităţii, toate notele de control încheiate în săptămâna anterioară, în vederea 
constatării contravenţiilor şi aplicării sancţiunilor contravenţionale, conform reglementărilor în vigoare. 

Pe baza constatărilor făcute, şeful serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă întocmeşte, semestrial, 
analiza activităţii de prevenire şi a neregulilor constatate, pe care o supune dezbaterii consiliului local şi 
propune măsuri pentru remedierea acestora. 

Executarea controlului la o asociaţie de locatari, presupune următoarele verificări: 
a) pe linie de organizare: 
- numirea prin dispoziţie scrisă a unui membru din comitetul executiv, responsabil cu activitatea de 

prevenire şi stingere a incendiilor, care va executa trimestrial controale de prevenire cu prezentarea în scris a 
concluziilor către conducerea asociaţiei; 
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- analiza trimestrială a activităţii de apărare împotriva incendiilor cu luarea de măsuri urgente de 
soluţionare a neregulilor constatate; 

- afişarea la intrarea în condominiu a principalelor măsuri şi reguli de apărare împotriva incendiilor, ce 
trebuie respectate de locatari; 

- existenţa avizelor sau autorizaţiilor de securitate la incendiu, precum şi a documentaţiilor care au stat 
la baza eliberării acestora, în cazul unor schimbări de destinaţie, modificări, modernizări dacă acestea intră sub 
incidenţa legislaţiei care stabileşte categoriile de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării 
privind securitatea la incendiu. 

b)pe linie tehnică se verifică, dacă: 
- se depozitează materiale combustibile în poduri, casa scărilor şi subsoluri; 
- se blochează casa scărilor cu materiale de orice fel, care duc la îngustarea căilor de acces şi evacuare; 
- se depozitează lichide inflamabile sau combustibile în cantităţi mai mari ca cele prevăzute de lege; 
- se utilizează focul deschis şi se practică fumatul în subsolurile blocurilor; 
- instalaţiile electrice de iluminat şi forţă se exploatează cu defecţiuni şi improvizaţii sau sunt solicitate 

peste limita admisă; 
- s-au executat lucrări de verificare, întreţinere şi reparaţii a instalaţiilor electrice de personal 

neautorizat; 
-se blochează hidranţii stradali de către autovehicule sau alte materiale/obiecte; 
- instalaţiile de încălzit se exploatează cu defecţiuni şi improvizaţii; 
- s-au executat lucrări de verificare, întreţinere şi reparaţii a instalaţiilor şi sistemelor de încălzit de 

personal neautorizat; 
- există dotarea cu stingătoare tip P6 minim 1/nivel; 
- s-au amenajat boxe, spaţii locative (sedii, casierii ale asociaţiei etc.) sub casa de scărilor; 
- s-au modificat ieşirile din bloc în perspectiva vânzării spaţiilor destinate uscătoriilor sau vânzarea 

celei de-a doua căi de evacuare a unei scări, în vederea unei amenajări ulterioare; 
- se blochează subsolurile blocurilor cu diferite materiale provocând îngreunarea intervenţiei 

pompierilor în caz de incendiu; 
-se utilizează subsolurile drept adăpost pentru oameni ai străzii. 

1. La gospodăriile cetăţeneşti, controlul de prevenire a incendiilor se va executa atât la clădirile de 
locuit, cât şi la anexele acestora. 

a) la clădirile de locuit se vor verifica următoarele: 
- existenţa unor mari cantităţi de materiale combustibile şi mobilier dispuse în dezordine, care 

îngreunează sau blochează deplasarea persoanelor; 
a) la instalaţiile electrice: 
- existenţa de întrerupătoare, prize, cabluri defecte; 
- utilizarea de prize multiple pentru mai multe aparate electrice; 
- utilizarea unor aparate electrice cu defecţiuni; 
- nesupravegherea funcţionării unor aparate electrice; 
- utilizarea de siguranţe electrice decalibrate în tablourile de distribuţie a energiei; 
- utilizarea unor corpuri de iluminat cu incandescenţă, suspendate direct de conductorii electrici de 

alimentare sau în imediata apropiere a unor materiale combustibile; 
- neconcordanţa dintre puterea instalată şi consumatorii casnici. 
b) la instalaţiile de încălzire: 
- utilizarea de instalaţii de încălzire cu improvizaţii şi defecţiuni; 
- executarea de instalaţii sau sisteme de încălzire ori reparaţii ale acestora de către persoane 

neautorizate; 
- lăsarea instalaţiilor de încălzire în funcţiune, nesupravegheate; 
- existenţa în imediata apropiere a sobelor, în special a celor fără acumulare de căldură a unor 

materiale combustibile; 
- închiderea etanşă a uşiţelor sistemelor locale de încălzire (sobelor) 
- inexistenţa, în cazul pardoselilor combustibile sau a apropierii de carpete, covoare etc., a unor 

tăviţe metalice de protecţie, cu dimensiuni de minimum 0,7 x 0,5 m. 
c) la bucătării: 
- depozitarea de materiale inflamabile; 
- utilizarea de butelii cu gaze petroliere lichefiate, fără regulator de presiune, 
cu garnituri deteriorate, ori furtunuri de cauciuc fisurate şi neasigurate cu coliere metalice; 
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- montarea sau depozitarea buteliilor cu gaze petroliere lichefiate în apropierea surselor de căldură 
ori sub acţiunea directă a razelor solare; 

- utilizarea buteliei cu gaze petroliere lichefiate în poziţie culcată, răsturnată sau înclinată. 
d) în poduri: 
- depozitarea de diferite materiale lemnoase, furaje, produse alimentare sau alte materiale 

inflamabile sau combustibile; 
- instalarea unei afumători improvizate; 
- utilizarea acestuia drept spălătorie sau uscătorie; 
- utilizarea pentru iluminat lumânări, lămpi de petrol etc.; 
- utilizarea unor instalaţii electrice de iluminat cu defecţiuni sau improvizaţii; 
- lipsa uşiţelor coşului de evacuare a fumului şi gazelor fierbinţi pentru curăţarea şi evacuarea 

funinginii sau deteriorarea acestora; 
- prezenţa de fisuri, crăpături în coşul de fum; 
- netencuirea coşului de fum în interiorul podului; 
- necurăţarea periodică a coşului de fum, înaintea sezonului rece; 
- neprevederea coşului de fum cu dispozitiv (sită-parascântei). 
2. La anexele clădirilor de locuit, se vor verifica următoarele: 
a) la bucătăriile de vară: 
- existenţa unei mari cantităţi de material combustibil şi mobilier, dispus în dezordine şi care 

îngreunează sau blochează deplasarea persoanelor; 
- depozitarea de materiale inflamabile peste limita legală; 
- utilizarea de instalaţii electrice cu deficienţe sau improvizaţii; 
- utilizarea de instalaţii şi sisteme de încălzire cu defecţiuni sau improvizaţii; 
- utilizarea de butelii cu gaze petroliere lichefiate, fără regulatorul de presiune, cu garnituri 

deteriorate, cu furtunuri de cauciuc fisurate şi nefixate cu coliere metalice; 
- utilizarea de butelii cu gaze petroliere lichefiate montate sau depozitate în apropierea surselor de 

căldură ori sub acţiunea razelor solare; 
- utilizarea buteliei în poziţie culcată, răsturnată ori înclinată; 
b) la magazii: 
- depozitarea unei cantităţi de carburant peste limita legală; 
- utilizarea de instalaţii electrice cu defecţiuni sau improvizaţii; 
- existenţa unei mari cantităţi de materiale combustibile, peste capacitatea normală de depozitare. 
c) la adăposturi de animale: 
- utilizarea pentru iluminat de lumânări, felinare, lămpi de iluminat cu petrol; 
- utilizarea de instalaţii electrice de iluminat cu improvizaţii sau defecţiuni; 
- utilizarea de mijloace locale de încălzire fără acumulare de căldură, sau cu acumulare de căldură, 

fără a avea alimentarea din exteriorul adăpostului. 
d) la fânare: 
- amplasarea faţă de vecinătăţi: locuinţe, anexe; dacă există posibilităţi de mărire a distanţelor; 
- utilizarea pentru iluminat a lumânărilor, lămpilor de iluminat cu petrol etc.; 
-  fumatul în apropierea fânarului; 
-  utilizarea de instalaţii electrice cu deficienţe şi improvizaţii. 
e)  la afumători: 
- utilizarea numai de materiale incombustibile în construcţia acestuia; 
- amplasarea faţă de vecinătăţi: locuinţe, anexe; dacă există posibilităţi de mărire a distanţelor. 
f)  la garaje auto: 
- depozitarea de materiale inflamabile sau combustibile peste limita legală; 
- utilizarea de instalaţii electrice cu improvizaţii şi deficienţe; 
- utilizarea de sisteme şi instalaţii de încălzit, fără acumulare de căldură sau cu rezistenţă electrică. 
g) alte amenajări: 
- neprevederea unei gropi speciale pentru depozitarea cenuşii şi a jăraticului; 
- existenţa compartimentărilor în cazul amenajării în cadrul locuinţei a unui magazin sau local de 

alimentaţie publică, între acestea şi locuinţa propriu – zisă, inclusiv a golurilor din pereţi (uşi). 
Pe lângă acestea se mai verifică dacă proprietarul locuinţei cunoaşte modul de comportare în caz de 

incendiu, respectiv numerele de telefon ale serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă din localitate, 
respectiv cel al serviciilor profesioniste pentru situaţii de urgenţă. 
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Controlul se finalizează prin consemnarea neregulilor în carnetele cu constatări şi prin consemnarea 
semnăturii proprietarilor direct în carnete, după aducerea încălcărilor la cunoştinţa acestora. 

După finalizarea activităţii de control, personalul compartimentului de prevenire prezintă şefului de 
serviciu carnetele cu constatări. Acestea vor fi înmânate primarului în vederea luării măsurilor legale, ce se 
impun. 

Activitatea de sprijin a instituţiilor şi operatorilor economici respectiv a cetăţenilor, în activitatea de 
apărare împotriva incendiilor, este concretizată prin: 

- înlăturarea operativă în timpul controlului la operatorii economici, instituţiile publice şi la gospodăriile 
cetăţenilor a neregulilor şi încălcărilor la normele de apărare împotriva incendiilor, cu accent pe eliminarea 
cauzelor generatoare de incendii; 

- instruirea conducerile operatorilor economici, instituţiile publice şi cetăţenii privind respectarea 
normelor de apărare împotriva incendiilor, precum şi asupra modului concret de comportare şi intervenţie în caz 
de incendiu; 

- sprijinirea conducerile operatorilor economici, instituţiilor publice din subordinea consiliului local în 
elaborarea actelor de autoritate, respectiv cadrele tehnice sau responsabili cu autoritatea de apărare împotriva 
incendiilor în elaborarea documentelor de organizare şi conducere a acestei activităţi; 

- organizarea şi executarea, împreună cu personalul operatorilor economici sau instituţiilor publice 
exerciţii şi aplicaţii de stingere a incendiilor, iar la instituţiile de învăţământ şi educaţie exerciţii de evacuare cu 
cadrele profesorale, copii şi elevi; 

- coordonarea, sprijinirea şi îndrumarea activităţii cercurilor de elevi „Prietenii Pompierilor” prin lecţii 
teoretice şi exerciţii practice conform Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursurilor cu cercurile 
de elevi; 

- sprijinirea realizării măsurilor de apărare împotriva incendiilor la târguri, expoziţii, manifestări cultural 
– sportive, activităţi de filmare organizate de consiliile locale; 

- executarea, la solicitarea operatorilor economici, instituţiilor publice sau cetăţenilor lucrări de transport 
apă, evacuarea apei din subsolurile clădirilor sau fântâni ori diferite lucrări la înălţime; 

- verificarea la faţa locului a petiţiilor şi sesizările cetăţenilor privind diferite încălcări ale normelor de 
apărare împotriva incendiilor. 

Evaluarea activităţii de prevenire a incendiilor se face de către şeful serviciului voluntar pentru situaţii 
de urgenţă, respectiv de către primarul localităţii.  

1. Şeful serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă evaluează activitatea de prevenire desfăşurată de 
membri serviciului, astfel: 

1.1. Lunar, în cadrul şedinţelor de pregătire a membrilor serviciului, conform planului anual, cu această 
ocazie execută şi bilanţul activităţilor de prevenire desfăşurate în luna anterioară. 

1.2. Săptămânal prin verificarea documentelor întocmite de membri grupelor de prevenire (note de 
control, carnete cu constatări) făcând aprecieri la calitatea acestora. 

1.3. Anual, prin executarea verificărilor (prin teste) a personalului grupelor de prevenire privind 
cunoaşterea şi modul de aplicare a normelor în vigoare. 

2. Primarul localităţii evaluează activitatea de prevenire desfăşurată de serviciul voluntar pentru 
situaţii de urgenţă, astfel: 

2.1. Săptămânal, prin analiza modului de finalizare a controalelor la operatorii economici şi instituţiile 
publice sau gospodăriile cetăţenilor; 

2.2. Lunar, prin participarea la şedinţele de pregătire a serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă. 
2.3. Semestrial, prin analiza activităţii de prevenire şi a neregulilor constatate, pe care o supune dezbaterii 

consiliului local şi propune măsuri pentru remedierea acestora. 
2.4. Anual, prin propuneri de sancţionare a membrilor serviciul voluntar care au săvârşit abateri, astfel cu: 

- avertisment; 
- suspendarea dreptului de a activa în cadrul serviciului voluntar, precum şi a drepturilor aferente, pe 

o perioadă de 1 la 6 luni, în funcţie de gravitatea abaterii; 
- rezilierea contractului de voluntariat sau prin propuneri de recompensare a membrilor serviciului 

voluntar, care s-au distins în activitate, astfel cu: 
- mulţumiri verbale sau scrise; 
- scrisori de mulţumire personale sau adresate instituţiei ori operatorului economic care are calitatea 

de angajator în raport cu voluntarul; 
- evidenţierea în mass-media locale şi centrale a acţiunilor întreprinse de voluntar; 
- citarea prin ordin de zi al inspectorului şef al inspectoratului judeţean pentru situaţii de urgenţă; 
- acordarea, în condiţiile legii, de titluri onorifice, decoraţii şi premii în obiecte şi bani. 
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Model de Notă de control 
 
Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă 
al localităţii __________________ 
 
 

N O T Ă   D E   C O N T R O L 
Nr. __________din __________200_ 

 
 
Încheiată astăzi, cu prilejul controlului privind apărarea împotriva incendiilor şi protecţia civilă, executat 

potrivit art. 15 din OMAI nr. 160 din 23 februarie 2007 pentru aprobarea Regulamentului de planificare, 
organizare, desfăşurare şi finalizare a activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă prestate de serviciile 
voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă. 

 
PROPRIETAR: ___________________________________________________ 
 
INSTITUŢIE: _____________________________________________________ 
 
NUMĂR DE ÎNREGISTRARE LA REGISTRUL COMERŢULUI: ________________________ 
 
PERIOADA CONTROLULUI: ______________________________________ 
 
SPECIALIST DIN COMPARTIMENTUL DE PREVENIRE: 

____________________________________________________________________ 
 
PARTICIPANŢI DIN PARTEA OPERATORULUI ECONOMIC/INSTITUŢIEI CONTROLATE: 

____________________________________________________________________ 
 

1. NEREGULI CONSTATATE: 
___________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_______________________________ 

 
2. MĂSURI: 

_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_____________________________ 

 
Reprezentantul Serviciului Situaţii de Urgenţă                                      Reprezentantul beneficiarului, 

 
Voluntar pentru ________________________                                          __________________ 

(Numele, prenumele, în clar                                                                     (Numele, prenumele, în clar 
          şi semnătura)                                                                                             şi semnătura)         
 
                                                                                                                               L.S. 
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Model de carnet cu constatările rezultate din control 
 

CARNET 
CU CONSTATĂRILE REZULTATE DIN CONTROL 

 
 
INDICAŢII DE FOLOSIRE  
 
Situaţiile de urgenţă la gospodăriile cetăţeneşti pot fi preîntâmpinate dacă populaţia cunoaşte şi respectă 

regulile şi măsurile de prevenire a acestora. 
Serviciile voluntare pentru situaţii de urgenţă au obligaţia de a desfăşura activităţi pentru prevenirea 

situaţiilor de urgenţă în localităţile unde sunt constituite şi de a face cunoscute cetăţenilor regulile şi măsurile de 
preîntâmpinare a acestora. 

Carnetul cuprinde principalele reguli şi măsuri de prevenire a situaţiilor de urgenţă la gospodăriile 
cetăţeneşti, pe baza cărora personalul compartimentului de prevenire execută controlul şi stabilesc măsuri în 
raport de situaţia găsită la faţa locului. 

Neregulile constatate vor fi înscrise în carnet sub formă prescurtată. 
Exemplu: Într-o gospodărie s-a constatat că proprietarul foloseşte focul deschis sau mijloace de iluminat 

cu flacără deschisă pe lângă furaje sau alte materiale combustibile; în loc de a se înscrie în întregime neregula 
în carnet, se va înscrie: punctul 2b, ceea ce corespunde cu încălcarea prevăzută în îndrumător la punctul 
respectiv. 

Dacă anumite încălcări nu sunt prevăzute în carnet, atunci acestea se înscriu în întregime fără a se mai 
folosi forma prescurtată. 

Este indicat ca la gospodăriile în care s-au constatat nereguli să se execute verificări ulterioare pentru a 
vedea dacă acestea s-au remediat, fără a se aştepta al doilea control periodic. 

Pentru mai multă eficacitate a controlului, personalul compartimentului de prevenire va explica 
cetăţenilor în ce constau neregulile, ce trebuie făcut pentru remedierea lor şi mai ales urmările posibile ale 
acestora, folosind în acest scop exemple de incendii provocate de neglijenţa sau nerespectarea regulilor de 
prevenire a altor situaţii de urgenţă. 

De asemenea, vor face recomandări cu privire la modul de salvare a oamenilor şi evacuare a animalelor în 
caz de incendiu sau alte situaţii de urgenţă. 

1. Reguli şi măsuri de prevenire la grajduri, magazii, şi alte dependinţe: 
a) Este interzis a se intra în aceste construcţii cu lumânări, chibrituri aprinse sau lămpi de petrol, 

iluminatul realizându-se cu corpuri de iluminat electrice prevăzute cu globuri de protecţie sau felinare de vânt 
în stare bună, cablurile electrice vor fi pozate numai pe materiale incombustibile; 

b) Se interzice fumatul sau accesul cu foc deschis în aceste spaţii; 
c) Uşile grajdurilor vor fi construite fără praguri şi se vor deschide spre exterior. Nu este permisă blocarea 

uşilor cu diferite obiecte sau materiale; 
d) Încălzirea grajdurilor este admisă numai cu sobe cu acumulare de căldură, iar aprinderea şi alimentarea 

focului trebuie să se facă numai din exterior; 
e) Se interzice depozitarea în magazii sau alte dependinţe a oricărui fel de carburant, în cantitate mai mare 

decât cea stabilită de reglementările în vigoare; 
f) Este interzisă folosirea afumătorilor improvizate care prezintă pericol de incendiu în magazii, şuri, sau 

instalate în apropierea materialelor combustibile. 
2. Respectarea regulilor şi măsurilor de prevenire la depozite de furaje, paie şi alte materiale: 
a) Furajele, paiele şi alte materiale combustibile vor fi depozitate, după posibilităţi, cât mai departe de 

casă, bucătării de vară, cuptoare, magazii etc.; 
b) Este interzis folosirea focului deschis sau a mijloacelor de iluminat cu flacără deschisă pe lângă furaje 

şi materiale combustibile; 
c) Focurile deschise făcute în curţi, la o distanţă mai mare de 10 m faţă de depozite de furaje, paie şi alte 

materiale, trebuiesc atent supravegheate, în locuri special amenajate (gropi), iar pe timp de vânt sunt interzise; 
3. Respectarea regulilor şi măsurilor de prevenire la folosirea bucătăriilor de vară, cuptoarelor şi 

maşinilor de gătit: 
a) Este interzis a se instala cuptoare, maşini de gătit sau bucătării de vară improvizate în apropierea 

grajdurilor, şurilor, locurilor de depozitare a furajelor şi a altor materiale combustibile; 
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b) Este interzis a se scoate burlanele de metal pe fereastră sau pe sub streaşină fără să fie izolate pe părţile 
combustibile ale construcţiei. Izolaţia se face pe o distanţă de 40 cm, de o parte şi de alta a locului de trecere, 
prin lăsarea unei distanţe de 15 cm între faţa exterioară a burlanului şi elementele combustibile precum şi prin 
îmbrăcarea burlanului cu un strat gros de 5 cm din vată de sticlă tencuită, sau cu un strat echivalent de azbest. 
Când acoperişul este construit din material combustibil, nu este permisă scoaterea burlanului sub streaşină; 

c)Este interzis aruncarea la întâmplare, pe lângă furaje, şuri, grajduri sau alte materiale combustibile. 
Cenuşa se va depozita într-o groapă anume amenajată, după ce mai întâi a fost stins cu apă jeraticul rămas în ea. 

4. Respectarea regulilor şi măsurilor de P.S.I. la instalarea şi folosirea sobelor. 
a) Sobele de metal să nu fie instalate la o distanţă mai mică de 1 m faţă de pereţii din lemn sau din alte 

materiale ce se pot aprinde uşor. Când pereţii de scândură sunt izolaţi, distanţa poate fi de 70 cm. Izolarea se 
face prin căptuşirea peretelui cu cărămizi aşezate pe muchie, pe o suprafaţă care să depăşească cu 50 cm 
dimensiunile sobei vertical şi orizontal; 

b) Este interzis ca sobele de metal să fie aşezate direct pe duşumeaua de scânduri. Dacă înălţimea 
picioarelor sobelor depăşeşte 25 cm, ele vor fi aşezate pe un postament de cărămidă în grosime de 7 cm. Dacă 
picioarele sobelor au înălţimea sub 25 cm, postamentul va avea grosimea de 25 cm. Postamentul trebuie să 
depăşească perimetrul sobei cu 25 cm, iar în faţa uşii cu 50 cm; 

c) Nu este permis să se folosească sobe cu uşiţele defecte; 
d) Este interzis a se aprinde focul în sobă cu benzină sau cu alte lichide inflamabile, în asemenea condiţii 

încât să prezinte pericol de incendiu, ori să se ardă în sobă lemne lungi, netăiate, care pe timpul arderii nu intră 
în întregime în sobă; 

e) Sobele de cărămidă vor avea pe duşumea, în faţa uşilor o tablă metalică cu dimensiunile de 70x50 cm; 
f) Nu este permis să se pună la uscat la mai puţin de 1 m depărtare de sobele metalice haine, rufe sau alte 

obiecte casnice care se pot aprinde uşor. De asemenea, astfel de obiecte să nu se pună pe sobele de zid sau în 
imediata lor apropiere; 

g) Focul în sobe nu trebuie lăsat fără supraveghere sau în grija copiilor; 
h) Se va urmări ca sobele de metal sau de cărămidă să nu se încălzească peste măsură, deoarece pot 

aprinde uşor obiectele din jur. 
5. Respectarea regulilor şi măsurilor de P.S.I. la instalarea şi folosirea coşurilor şi burlanelor. 
a) Coşurile de zid vor fi izolate faţă de elementele combustibile ale planşeelor şi acoperişurilor astfel: 

* la trecerea prin planşeu, prin îngroşarea zidăriei de cărămidă a coşurilor la 25 cm. În spaţiul dintre 
coş şi planşeu se introduce un strat de azbest sau două straturi de pâslă îmbibate cu argilă; 

* la trecerea prin acoperiş, prin lăsarea unei distanţe de cel puţin 10 cm între faţa exterioară a zidăriei 
coşului şi elementele acoperişului, iar golul produs se închide cu un şorţ de tablă; 

* nu este permis ca în coşuri să fie zidite elemente combustibile ale acoperişului, planşeului etc.; 
* coşurile se prelungesc deasupra acoperişului cu 0,5-0,8 m; 
* coşurile de zid vor fi permanent întreţinute fără crăpături şi curăţate. Este interzis a se folosi coşurile 

de zid netencuite; 
* burlanele din metal nu vor fi instalate la o distanţă mai mică de 70 cm faţă de pereţii de scândură sau 

paiantă. 
6. Respectarea regulilor de prevenire a incendiilor la folosirea energiei electrice. 
a) Este interzisă folosirea instalaţiilor şi aparatelor electrice defecte sau improvizate, cu conductori 

neizolaţi, cu prize sau întrerupătoare defecte, doze şi derivaţii fără capace etc.; 
b) Este interzisă înlocuirea siguranţelor electrice cu sârmă, cuie etc. Siguranţele arse vor fi reparate numai 

de electrician autorizat; 
c) Nu este permis să fie lăsat sub tensiune fără supraveghere, niciun fel de aparat electric: fier de călcat, 

reşou, radiator etc.; 
d) Este interzisă executarea sau modificarea instalaţiilor electrice de către persoane neautorizate; 

e) Fiarele de călcat vor fi aşezate pe timpul folosirii, pe suporţi de sârmă sau de cărămidă. 
7. Respectarea regulilor P.S.I. la folosirea lămpilor de iluminat şi de gătit cu lichide inflamabile, 

precum şi la folosirea acestor lichide. 
a) Lămpile de iluminat şi de gătit cu petrol trebuie să fie în stare bună, rezervorul să nu fie spart, să nu 

aibă scurgeri, iar umplerea rezervoarelor să se facă când lămpile sunt stinse; 
b) Este interzisă aşezarea lămpilor de iluminat sau de gătit în apropierea obiectelor care se pot aprinde 

uşor, sau în locuri unde, din neglijenţă, ar putea fi răsturnate dând naştere la incendii; 
c) Lămpile de iluminat sau de gătit nu trebuie lăsate fără supraveghere pe timpul funcţionării lor; 
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d) Este interzis să se depoziteze în locuinţe lichide inflamabile în cantităţi mai mari de 25 litri. Această 
cantitate se va păstra în bidoane adecvate (metalice) bine închise şi la locuri ferite de posibilitatea incendierii; 

e) Curăţirea cu substanţe uşor inflamabile a parchetelor, a duşumelelor, a hainelor etc. nu este permisă în 
încăperi unde este aprins focul. 

8. Respectarea regulilor şi măsurilor de prevenire privitoare la folosirea buteliilor de gaze lichefiate 
(aragaz). 

a) Este interzis a folosirea flăcării pentru verificarea etanşeităţii buteliei, garniturilor, regulatorului, 
furtunului ; 

b) Buteliile de gaze lichefiate nu se vor folosi fără regulator de presiune, cu garnituri deteriorate, cu furtun 
de cauciuc ce prezintă porozităţi, crăpături sau lărgiri la capete; 

c) Buteliile de gaze lichefiate nu se vor păstra în apropierea surselor de căldură sau sub acţiunea directă a 
razelor solare. Distanţa dintre butelie şi maşina de aragaz va fi de 1 m, iar faţă de o sursă de căldură cu flacără 
deschisă, de cel puţin 2 m; 

d) Este interzis a se folosi buteliile în poziţia culcat sau înclinat; ele se vor folosi doar în poziţia vertical. 
Nu este permisă încălzirea buteliilor. Aprinderea focului, în cazul folosirii gazelor lichefiate, se va face 
respectând principiul “gaz pe flacără”. 

e) Este interzisă trecerea (transvazarea) gazului din butelie în orice alte recipiente. 
9. Respectarea regulilor de P.S.I. în podurile caselor: 
a) Este interzis construirea de boxe de lemn sau depozitarea de materiale lemnoase, furaje sau alte 

materiale combustibile în podurile caselor; 
b) Nu se permite folosirea podurilor pentru bucătarii sau spălătorii; 
c) Se interzice folosirea afumătorilor improvizate în poduri; 
d) Se interzice folosirea pentru iluminatul în poduri, a lumânărilor etc. Pentru iluminat se vor folosi 

felinare de vânt în stare bună de funcţionare. 
10. Educarea copiilor şi supravegherea lor pentru a nu provoca incendii. 
a) Copiii să nu fie lăsaţi singuri în încăperile în care sunt sobe de încălzit sau de gătit, lămpi cu petrol 

pentru iluminat sau gătit, în stare de funcţionare; 
b) Să nu fie lăsaţi copiii să se joace cu focul (lămpi, lumânări, chibrituri, brichete, artificii etc.). 

Asemenea mijloace nu trebuie lăsate la îndemâna lor. 
 
În cadrul atribuţiilor stabilite prin HGR nr. 1492/2004 art. 11 lit. a) şi g), „inspectoratele judeţene/mun. 

Bucureşti stabilesc măsurile necesare pentru creşterea nivelului de securitate al cetăţenilor şi bunurilor” şi 
„participă la elaborarea şi derularea programelor pentru pregătirea autorităţilor, serviciilor de urgenţă 
voluntare şi private, precum şi a populaţiei” – legislaţie care permite acestora să organizeze cursuri cu 
personalul compartimentelor preventive din serviciile voluntare. 

2. Potrivit HGR nr. 1579/ 2005 art. 8 lit. e) „personalul serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă 
are obligaţia să participe la cursurile de instruire organizate sau stabilite de beneficiarul voluntariatului”. 

3. Legea nr. 307/2005 art. 41 prevede că „ pe timpul cât se află la cursuri de pregătire, organizate în 
afara localităţii în care funcţionează serviciul, personalul serviciilor de urgenţă voluntare beneficiază de 
aceleaşi drepturi de deplasare, cazare şi diurnă ca şi personalul serviciilor de urgenţă profesioniste, care se 
acordă de consiliul local”. 

4. HGR nr. 1579/2005 stipulează la art.7 lit. h) că ” voluntarul din serviciile de urgenţă voluntare îşi 
păstrează locul de muncă şi drepturile salariale la instituţia/operatorul economic la care este angajat, pe 
perioada în care participă la intervenţii, cursuri de pregătire sau concursuri profesionale”. 

5. Este necesară colaborarea mai strânsă cu autorităţile administraţiei publice locale (instituţia prefectului, 
consiliul judeţean şi consiliile locale) precum şi cu organizaţiile neguvernamentale, asociaţiile profesionale şi 
mass–media, pe linia situaţiilor de urgenţă; 

7. Desfăşurarea campaniei de operaţionalizare a serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă, având ca 
scop sensibilizarea autorităţilor administraţiei publice locale pentru alocarea de fonduri pentru încadrarea cu 
personal şi dotarea serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă şi a cetăţenilor pentru a participa ca voluntar 
pentru apărarea comunităţilor în situaţii de urgenţă. 
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Model de pagină a caietului de control 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            
Gospodăria Dl. _____________Str………………:Nr….. 

Data controlului  
Constatări masuri 

Termen de 
îndeplinit 

Semnătura 
de luare la 
cunoştinţă 

Toamna 

 

   

Primăvara 

 

   

Suplimentar 

 

   

 
Gospodăria dl. ______________Str…………………:Nr….. 

Data controlului  
Constatări măsuri 

Termen de 
îndeplinit 

Semnătura 
de luare la 
cunoştinţă 

Toamna 

 

   

Primăvara 

 

   

Suplimentar    
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RISC ŞI SIGURANŢĂ ÎN SOCIETATEA CONTEMPORANĂ 
 
 

Locotenent colonel Cornel OPRIŞA 
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Alba 

 
 

Subject 4: The present paper approaches the risk and security in the contemporary  society by using elements 
of risk theory, as well as the application thereof in the activity of organization. 

 
Practica a demonstrat că evenimentele generatoare de situaţii de urgenţă nu pot fi evitate, însă uneori 

acestea pot fi gestionate, iar efectele lor pot fi reduse printr-un proces sistematic, ce implică stabilirea de măsuri 
şi acţiuni menite să contribuie la diminuarea riscului asociat acestor fenomene16.  

Kofi Annan declara „…Construirea unei culturi a prevenirii nu este uşoară. În timp ce costurile pentru 
prevenire trebuie achitate în prezent, beneficiile acesteia se observă în viitorul îndepărtat. În plus, beneficiile nu 
sunt tangibile; acestea sunt dezastrele care NU au avut loc”17. 

În lucrarea de faţă voi aborda riscul şi siguranţa în societatea contemporană, cu elemente de teorie a 
riscurilor şi aplicarea acestora în activitatea organizaţiilor.  

Pe bună dreptate societatea contemporană poate fi considerată şi ca o societate a riscurilor, riscuri 
determinate atât de fenomenele naturale cât şi de unele activităţi umane ce pot deveni periculoase dacă sunt 
scăpate de sub control. Aceasta decurge din faptul că omul s-a aşezat şi îşi desfăşoară viaţa în zone de risc, zone 
care îi asigură, însă cele mai accesibile resurse necesare dezvoltării. 

 
1.1. Riscul şi elementele expuse riscului 
 
Riscul este o categorie socială, economică, politică sau naturală, a cărei origine se află în incertitudinea 

care poate sau nu să genereze o pagubă datorită ezitărilor şi inconsistenţei în luarea deciziei. 
Siguranţa este un concept fundamental pentru toate domeniile de activitate umană. Existenţa individului 

este marcată permanent de interacţiunea acestuia cu sistemele înconjurătoare, în care omul trăieşte şi îşi 
desfăşoară activitatea. 

Din cauza faptului că siguranţa este o percepţie asupra unei stări actuale, ea nu poate fi cuantificată în 
mod direct. Rezultă astfel necesitatea de aproximare, a siguranţei, prin intermediul altor concepte sau mărimi cu 
care este într-o strânsă interdependenţă. Unul dintre aceste concepte este riscul.  

Siguranţa şi riscul sunt diferite prin natura lor, dar ele sunt concepute legate, corelate – când prima scade, 
cealaltă creşte. Spre deosebire de siguranţă, riscul în general poate fi cuantificabil18.  

Riscul este o noţiune care în timp a fost abordată într-o multitudine de ipostaze în literatura de 
specialitate, atât în mediul ştiinţific cât şi în cel al specialiştilor în managementul răspunsului la dezastre. 
Riscul, în general, este definit ca o probabilitate de a ajunge într-o primejdie, de a avea de suportat o pagubă19. 
O altă definiţie se referă la existenţa posibilităţii de producere a unui eveniment sau a unui lanţ de evenimente 
cu efecte dăunătoare, parţial anticipate20. 

Percepţia riscului are un puternic caracter psihologic şi emoţional, iar nivelul de la care un risc este 
acceptat atât de individ cât şi de societate depinde în principal de felul în care acesta este mediatizat cât şi de 
factorii educaţionali, morali, psihologici, religioşi etc. 
                                                 
16 Ionel Crăciun, Managementul situaţiilor de urgenţă, Volumul I, Editura BREN, Bucureşti, 2006, p. 29. 
17 Kofi Annan, Facing the Humanitarian Challenge: Towards a Culture of Prevention, New York: United Nations Department of Public 
Information, 1999, p. 2. 
18 Ozunu Alexandru, Anghel I. Călin, Evaluarea riscului tehnologic şi securitatea mediului, Editura Accent, 2007, p. 58. 
19 Dicţionarul explicativ al limbii române, Academia Română, Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan“, Editura Univers Enciclopedic, 1998. 
20 www.managementul-riscurilor.ro 
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A răspunde la întrebarea „Ce risc sau ce riscuri sunt acceptabile?” nu este un proces decizional simplu. 
Deşi experţii din domeniu se străduiesc să găsească criterii cât mai obiective în evaluarea riscului, nu 
întotdeauna reuşesc acest lucru, evaluările fiind marcate de o doză mai mare sau mai mică de subiectivitate. 

Studiile şi cercetările efectuate asupra modului cum populaţia receptează riscurile au arătat că percepţia 
este influenţată puternic de elemente subiective21. Această diferenţă de percepţie este afectată, printre altele, de 
teama de risc, de necunoaşterea urmărilor riscului şi de gradul ridicat de expunere la pericol.  

Pentru individ sau societate, noţiunea de risc acceptabil sau tolerabil nu reprezintă întotdeauna punctul de 
vedere al acestora deoarece, în mod sigur, unele riscuri nu vor fi niciodată privite ca fiind acceptabile sau 
tolerabile. Tolerarea sau acceptarea unui risc poate fi considerată ca fiind o măsură a gradului în care individul 
şi societatea sunt pregătiţi să facă acest lucru22. 

În general, atât la nivel de individ, cât şi la nivel de societate este acceptat faptul că oriunde şi oricând 
riscul este inevitabil. Deseori, oamenii pot accepta voluntari riscuri cu nivele mari dar sunt mult mai reticenţi 
sau chiar refuză riscurile involuntare, chiar la nivele reduse, despre care nu au cunoştinţe suficiente sau asupra 
cărora nu au control. Oamenii, în general, privesc cu mai puţină înţelegere riscurile singulare dar grave şi sunt 
mai toleranţi cu riscurile mai puţin grave dar frecvente, chiar în condiţiile aceloraşi consecinţe23. Toate aceste 
posibilităţi sunt legate de modul cum este perceput riscul fie de individ fie de societate. 

Problematica riscului rezultă din faptul că noi trăim într-o civilizaţie a riscului. Apariţia riscului generează 
crize ce sunt considerate rupturi în funcţionarea normală a oricărui sistem. 

Evaluarea riscurilor este o activitate complexă ce presupune cunoştinţe în domeniul economic, 
tehnologic, juridic, sociologic, politic şi militar. Rezultatele evaluării au un grad mare de responsabilitate 
influenţând deciziile şi implicit succesul strategiei adoptate la nivel macro şi micro economic. 

Expunerea la hazard este relativ constantă într-un areal, vulnerabilitatea implică reacţia societăţii umane, 
nivelul calitativ şi cantitativ al pregătirii şi reacţiei acesteia faţă de pericol, iar combinaţia dintre cele două 
defineşte cantitativ riscul24. Aceasta reprezintă o măsură a pierderilor datorate hazardului şi vulnerabilităţii 
pentru o zonă, localitate sau subdiviziune administrativ-teritorială. 

Conform definiţiei date de Oficiul pentru Coordonarea Afacerilor Umanitare al Naţiunilor Unite (UN-
OCHA), riscul este „nivelul pierderilor prognozate ce vor fi produse de un anumit eveniment. Acesta este 
funcţie de probabilitatea de apariţie a evenimentului şi pierderile pe care le va produce.” 25 

Alte definiţii folosesc termenul pentru probabilitatea de producere a unui dezastru şi de a atinge un 
anumit nivel al pierderilor. 

O altă definiţie se referă la faptul că riscul este probabilitatea unor consecinţe periculoase sau pierderi 
aşteptate (de vieţi, oameni răniţi, proprietăţi, nivel de trai, activităţi economice perturbate sau mediu distrus) 
rezultate din interacţiunea dintre hazardurile naturale şi umane induse şi condiţiile vulnerabile/capabile.26 

Riscul natural este definit prin urmările aşteptate (în sens probabilistic), determinate de incidenţa unor 
fenomene naturale având potenţialul de generare a unui impact negativ sever (pierderi umane, pagube asupra 
proprietăţilor, întreruperea sau afectarea activităţilor economice şi culturale ale societăţii)27. Aceste urmări se 
pot raporta la anumite perioade de referinţă (perioade de expunere, perioade de observaţie). Riscul natural 
include riscul corespunzător unor urmări indirecte, determinate de efectele fenomenelor naturale asupra 
diferitelor activităţi ale omului (poluare determinată de afectarea unor unităţi industriale, inundaţii determinate 
de avarierea unor lucrări de retenţie, incendii de masă)28. 

Riscurile naturale sunt determinate de hazardurile naturale, de vulnerabilitatea elementelor expuse şi de 
expunerea acestora. 

Riscul poate fi definit, deci, ca fiind posibilitatea de expunere a omului şi a bunurilor materiale create de 
acesta la acţiunea unui hazard de o anumită mărime29. 

Relaţia matematică a riscului reprezintă produsul dintre hazard, elemente de risc şi vulnerabilitate: 
                                                 
21 Living with Risk: A Global View of Disaster Reduction Initiatives, Geneva: UN International Strategy for Disaster Reduction, 2004, p. 3. 
22 Coşea Mircea, Nastovici Luminiţa, Evaluarea riscurilor. Metode şi tehnici de analiză la nivel micro şi macro economic, Ed. Lux Libris, Braşov, 
1997, p. 9. 
23 Terje Aven – Foundations of Risk Analysis, A Knowledge and Decision – Oriented Perspective, University of Stavanger, Norway, John 
Wiley&Sons, Ltd, 2003, p. 19. 
24 Bâldea, Marin - Răspuns la urgenţe: planificare, coordonare, comunicare, Editura Reprograph, Craiova, 2006, p. 23. 
25 www.unisdr.org, Întrebuinţarea Capacităţilor Civile şi Militare în caz de Dezastre. 
26 Definiţie dată în cadrul ISDR, pe site-ul www.unisdr.org 
27 Nemeş Lucian Viorel, colectiv 15 coautori - Managementul Protecţiei Civile în România, Editura Ministerului de Interne, 2003, p. 12. 
28 Barnier Michel - For a European civil protection force: europe aid, mai 2006, www.ec.europa.eu/commission_barroso, p. 34. 
29 Zamfir Constantin, Pleşu I., Benga M., Vintilă I., Ciorobea F. - Managementul situaţiilor de urgenţă, Editura Lumina, Drobeta Turnu Severin, 
2006, p. 203. 
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R = H x E x V 
în care: R = risc, H = hazard, E = elemente de risc, V = vulnerabilitate. 
Amploarea riscului este deci proporţională cu magnitudinea şi tipul de hazard natural produs (cutremur, 

inundaţie, furtună etc.), elementele expuse (populaţie şi bunuri materiale, elemente de infrastructură) şi nivelul 
de vulnerabilitate al acestora. 

Elementele supuse riscului se constituie în: populaţie, clădiri, instalaţii, proprietăţi, căi de comunicaţie, 
activităţi economice, servicii publice, utilităţi publice şi alte elemente de infrastructură. 

O posibilă abordare a noţiunii de risc, ca noţiune generală de definire sistemică a evoluţiei şi impactului 
hazardelor naturale, ar putea fi abordarea sa ca noţiune matematic – probabilistică. 

Noţiunea de risc este asociată noţiunii de hazard. În timp ce, în esenţă hazardul defineşte ameninţarea ca 
atare, tipologia acesteia şi caracteristicile ei de manifestare, riscul defineşte probabilitatea ca această 
ameninţare să se transforme într-un eveniment în derulare30. 

Având în vedere că orice eveniment din evoluţia sistemică a pământului, luat în ansamblul său ca un 
conglomerat deosebit de complex de subsisteme interdependente (litosferă, biosferă, hidrosferă, atmosferă etc.), 
poate fi caracterizat probabilistic pe baza oricărui parametru, putem afirma că se poate asocia fiecărui tip de 
ameninţare de origine naturală (fără intervenţia directă a omului) o funcţie probabilistică de risc natural, cu 
domeniul de valori în intervalul (0 – 1)31. 

Factorul de pondere “risc” asociat unui tip de hazard se aplică asupra tuturor elementelor potenţial 
afectabile dintr-un areal dat. Aceste elemente pot face parte din oricare dintre subsistemele constituente sau 
asociate arealului respectiv: geo-morfologice (relief, bazine hidrografice etc.); ale biosferei (floră, faună, 
populaţie); social-economice; infrastructură etc. 

În sensul celor de mai sus putem deduce o formulă estimativ-empirică a riscului într-un areal dat, fără a 
avea pretenţia unei determinări riguroase a valorii, datorită numărului mare de parametri empirici sau 
aproximaţi care compun funcţia respectivă. Totuşi, estimarea astfel realizată este suficientă pentru determinarea 
pragului de acceptabilitate a riscului, în vederea stabilirii măsurilor manageriale de prevenire şi protecţie pentru 
arealul dat. 

Matematic aceasta se reprezintă prin formula: 
RH =  H x Σ (Ev x gv)j  ⏐j =1,  n , în care: 

RH   = riscul asociat unui tip de hazard 
H = hazardul 
Ev = elementul vulnerabil 
gv =  gradul de vulnerabilitate al elementului specificat 
j = numărul curent al unui element vulnerabil 
n = numărul total de elemente vulnerabile 

Prin estimarea valorii RH putem aprecia gradul de afectare şi consecinţele unui hazard manifest în arealul 
pentru care se calculează acesta.  

Dincolo de exprimarea unei probabilităţi de producere a unei pagube fizice este, fundamental de apreciat, 
că riscurile există sau au fost întotdeauna create în sistemele sociale. Este important să ţinem seama de 
contextul social în care se apare riscul şi că oamenii nu percep la fel riscurile, iar acestea nu le produc 
obligatoriu trăiri similare în subconştient. 

În documentul elaborat în cadrul ISDR32 pentru exprimarea matematică a riscului convenţional este 
folosită ecuaţia:  

 

 
Recunoaşterea vulnerabilităţii, ca element cheie în ecuaţia riscului, a fost însoţită şi de creşterea 

interesului legat de capacităţile oamenilor de a face faţă, de a rezista şi de a se reface după impactul hazardelor, 
vizând aici un sens al potenţialului capabilităţilor manageriale şi operaţionale pentru reducerea pericolelor 
existente şi a gradului de vulnerabilitate.  
                                                 
30 Manea Sanda – Evaluarea riscului de alunecare a versanţilor, Editura Conspress, Bucureşti, 1998, p. 155. 
31 Ibidem, p. 157. 
32 Living with Risk Op. cit., p. 7. 

Risc = Hazard (H) x Vulnerabilitate (V) / Capacitate (C) 
sau 

Risc = funcţie de (H şi V / C) 
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Concentrarea pe managementul riscului, mai degrabă decât pe producerea dezastrului, reflectă o atitudine 
proactivă legată de ameninţările potenţiale la adresa valorilor sociale şi materiale, înainte ca acestea să fie 
produse. Analiza şi lecţiile învăţate din experienţele dezastrelor de până acum ajută la definirea profilurilor 
riscurilor legate de oameni, activităţi şi locuri, care îşi împart atributele, în faţa surselor potenţiale specifice de 
distrugere. Înţelegerea riscului legat de abilitatea de a defini ce poate să se întâmple în viitor, oferă o serie de 
alternative posibile de alegere33. Evaluarea riscurilor, bazată pe analiza vulnerabilităţii şi hazardului, este un pas 
necesar pentru adoptarea unor politici şi măsuri adecvate şi de succes pentru reducerea efectelor dezastrelor. 

Nivelele de cunoaştere a riscului depind în mare măsură de cantitatea şi calitatea informaţiei disponibile şi 
de deosebirile în perceperea riscului de către oameni. Oamenii sunt mai vulnerabili când nu cunosc pericolele 
care produc o ameninţare la adresa vieţii şi bunurilor lor. Cunoaşterea riscului variază printre oameni, 
comunităţi, agenţii şi guverne, în funcţie de percepţiile lor specifice. Acestea pot fi influenţate de cunoaşterea 
pericolelor şi vulnerabilităţii precum şi de posibilitatea de a obţine informaţii precise şi la timp despre ele.  

Prin analiza riscului se înţelege un proces de a determina natura şi întinderea riscului prin analizarea 
hazardurilor potenţiale şi evaluarea condiţiilor existente de vulnerabilitate/capacitate care pot pune în evidenţă o 
ameninţare potenţială sau o afectare a oamenilor, proprietăţii, nivelului de trai şi mediului de care depind. 

Prognoza riscului implică posibilitatea precizării cât mai exacte a momentului, locului de producere a 
fenomenului respectiv, cât şi o prognozare estimativă a urmărilor sale34. Trebuie remarcat, în acest context, că 
există un progres însemnat al capacităţilor de prognoză în cazul multor fenomene, atât în privinţa momentului 
de producere, cât şi a arealului susceptibil a fi afectat. 

Procesul de conducere a unei evaluări a riscului se bazează pe o analiză atât a caracteristicilor tehnice ale 
dezastrelor cât şi a localizării, intensităţii şi probabilităţii lor, dar şi pe analiza dimensiunilor fizice, sociale şi 
economice a vulnerabilităţii, în timp ce se ia în calcul limita capabilităţilor pertinente la scenariile riscului. 

Evaluările riscului includ informaţii calitative şi cantitative în înţelegerea riscului, factorii şi consecinţele 
lor fizice, sociale, economice şi de mediu35. Este un prim pas necesar care se realizează înaintea oricărei măsuri 
de reducerea a efectelor dezastrului.  

Ca proces de evaluare se acceptă să se includă următoarele activităţi: identificarea naturii, locaţiei, 
intensităţii şi probabilităţii unei ameninţări; determinarea existenţei şi gradului de vulnerabilitate şi expunere la 
ameninţare; identificarea capacităţilor şi resurselor disponibile; determinarea nivelelor acceptabile de risc. 
Fazele analitice implicate în evaluarea riscului includ câteva din sarcinile de bază pentru managementul 
riscului36.  

Scopul final al analizei şi evaluării riscurilor este reducerea riscurilor. Termenul care exprimă esenţa 
acesteia este siguranţa. Termenul de siguranţă (securitate) s-a utilizat preferenţial în strategiile de prevenire a 
accidentelor de muncă37. Conceptul de siguranţă actual se extinde asupra prevenirii pierderilor de produse, 
bunuri materiale şi accidente umane cu rezultate în îmbolnăviri sau decese ale persoanelor.  

Putem considera că siguranţa sau prevenirea pierderilor reprezintă prevenirea accidentelor prin utilizarea 
unor metode adecvate de identificare a hazardurilor şi de eliminare a acestora înainte de producerea 
accidentelor. 

În limbaj uzual, securitatea (siguranţa) este definită ca starea de a fi la un adăpost de orice pericol, iar 
riscul ca posibilitatea de a ajunge la un pericol potenţial. Se observă că aceste două concepte abstracte sunt 
contrare. În realitate sunt stări limită care nu pot fi atinse în mod absolut. Nu există un sistem absolut sigur în 
care să nu existe nici un pericol de accident. Întotdeauna există un risc rezidual. 

 
1.2. Identificarea hazardelor 
 
Constituie de obicei punctul de plecare pentru procesul de evaluare a riscurilor.  
Atât evaluarea hazardelor cât şi evaluarea vulnerabilităţii utilizează proceduri tip care includ colectarea 

datelor primare; monitorizarea; procesarea datelor şi tehnici de realizare a anchetelor sociale38. În cazul 
evaluării hazardelor, unde de obicei este folosită o înaltă tehnologie, adaptată pentru monitorizarea şi stocarea 
datelor proceselor geologice şi atmosferice, activităţile de evaluare sunt de obicei restrânse la o comunitate 
                                                 
33 Ozunu Alexandru, Anghel I. Călin – Op. cit., p. 29. 
34 Manea Sanda – Op. cit., p. 154. 
35 Moraru Roland, colectiv – Evaluarea riscului ecologic, Editura Infomin, Deva, 2000, p. 29-30. 
36 Bâldea Marin, - Comunitate şi vulnerabilitate: percepţie, comunicare, reducerea riscului dezastrelor, Editura Ministerului Internelor şi Reformei 
Administrative, Bucureşti, 2007, p. 98. 
37 Moraru Roland, Op. cit., p. 40. 
38 Ozunu Alexandru, Anghel I. Călin, Op. cit., p. 35. 
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ştiinţifică. Pe de altă parte, pentru evaluarea vulnerabilităţii şi capacităţii se folosesc tehnologii şi metodologii 
convenţionale, prin care comunităţile supuse la risc pot juca şi ele un rol activ, precum este realizarea unei hărţi 
a riscurilor la care este supusă comunitatea39. 

După aceste particularizări privind evaluarea hazardului şi vulnerabilităţii/ capacităţii urmează un set mai 
mare sau mai mic de proceduri, care în general sunt puse sub conceptul de analiză a riscului. Înţelegând prin 
aceasta că, analiza riscului constituie o etapă vitală a întregului proces de evaluare a riscului prin metodele de 
furnizare cu privire la obiective şi informaţia tehnică din care pot fi estimate nivelele de risc.  

Informaţia obţinută prin analiza riscului permite stabilirea unor politici imparţiale, a resurselor necesare 
pentru pregătirea dezastrelor şi a schemelor de asigurare. Dar de la nivelele de risc estimate la determinarea 
nivelelor acceptabile de risc, este luată, de obicei în calcul, o anumită serie de considerente valorice. Analizele 
cost socio-economic/profit conduc de obicei la stabilirea priorităţilor care ajută apoi la descrierea nivelelor de 
risc acceptabil40.  

Distincţia între evaluarea riscului şi percepţia riscului are implicaţii importante pentru reducerea 
riscului. În unele cazuri, ca de pildă exerciţiile de evaluare a vulnerabilităţii/capacităţii, percepţia riscului poate 
fi inclusă formal în procesul de evaluare, prin încorporarea ideilor oamenilor privind riscul la care sunt expuşi 
aceştia. Totuşi, răspândirea şi creşterea folosirii tehnicilor şi metodelor asistate de calculator (exemplu - GIS) 
poate lărgi breşa între evaluarea tehnică a riscului şi înţelegerea de către oameni a riscului. 

Prin urmare, nivelele acceptabile ale riscului pot varia în funcţie de contribuţia relativă a opiniilor privind 
riscurile obiective, versus riscurile percepute, la anumite scări individuale, comunitare şi internaţionale. Tabelul 
de mai jos descrie diferenţele principale între evaluarea riscului şi percepţia riscului41. 

 

Faza de analiză Procese de evaluare a riscului 
Procese de  
percepţie a  

riscului 

Identificarea riscului Monitorizarea evenimentului 
Concluzie statistică 

Intuiţia individuală 
Cunoaştere personală 

Estimarea riscului Magnitudine/frecvenţă 
Costuri economice 

Experienţă personală 
Pierderi intangibile 

Evaluarea riscului Analize cost/beneficiu 
Politica comunităţii 

Factori personali 
Acţiune individuală 

 
Hazardurile şi dezastrele naturale, care le pot fi asociate, necesită informaţii semnificative despre mediul 

înconjurător şi modul de utilizare a terenurilor. Datorită amplorii zonelor afectate, atât studiile cât şi 
operaţiunile de intervenţie, căutare şi salvare sunt de mari proporţii42. 

Diversitatea şi distribuţia spaţială şi temporală a hazardurilor naturale sunt determinate de diverşi 
factori, cum ar fi: configuraţia şi alcătuirea reliefului; factori climatici (precipitaţii, vânturi puternice); factori 
seismici (cu efecte asupra mediului construit, populaţiei şi funcţiunilor social-economice); factori antropici cu 
două aspecte distincte: modificări de mediu – despăduriri, utilizări necorespunzătoare ale terenurilor, 
amplasarea unor obiective în locuri inadecvate şi lucrări de împădurire, amenajări funciare, îndiguiri, desecări şi 
irigaţii43. 

Capabilitatea (capacitatea de a face faţă hazardurilor) a fost definită ca fiind măsura în care oamenii 
şi organizaţiile folosesc resursele existente pentru a obţine rezultate benefice pe timpul condiţiilor neobişnuite, 
anormale şi vitrege ale unui eveniment sau proces dezastruos44 . 

Întărirea limitei maxime a capacităţii obişnuite creează optimismul necesar pentru a rezista la efectele 
hazardurilor naturale şi de altă natură. 

Controlul riscului presupune să se efectueze o evaluare a acestuia, riscul fiind considerat acceptabil sau 
inacceptabil. Dacă este inacceptabil, atunci se organizează măsuri de reducere a riscului şi de reacţie în caz de 
urgenţă, iar după implementarea măsurilor se reevaluează riscul, realizând feed-backul. 

Fazele de reducere a riscurilor45 sunt materializate astfel: 
                                                 
39 Ibidem, p. 36. 
40 Coşea Mircea, Nastovici Luminiţa, Op. cit., p.22. 
41 Smith K. – Enviromental Hazard. Assesing Risk and Reducing Disaster, Routledge, London and New York, 2001, p. 16. 
42 Ionel Crăciun, Op.cit., Volumul II, p. 12. 
43 Zamfir Constantin, colectiv, Op.cit., p. 218. 
44 Living with Risk Op.cit., p. 9. 
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Astfel, după evaluarea riscurilor, are loc revizuirea măsurilor, identificarea şi adoptarea unor măsuri 

suplimentare de prevenire, cu scopul de reducere a riscurilor, circuitul închizându-se, firesc, cu evaluarea din 
nou a riscurilor. Prin aceste măsuri se pot aplica corecţii sistemului, pentru a micşora impactul riscurilor asupra 
organizaţiei. 

Elementele expuse riscului includ populaţia, construcţiile, dotările industriale, infrastructura, diferitele 
bunuri sau valori economice şi culturale, activităţile umane (economice, culturale, administrative etc.)46. 

Expunerea unor elemente la risc este definită prin fracţiunea din timpul total în care ele sunt expuse în 
anumite condiţii care le fac susceptibile de a fi afectate de incidenţa unor fenomene naturale. Se deosebesc: 
elemente cu expunere constantă (permanentă) – construcţiile, infrastructura şi elemente cu expunere variabilă – 
populaţia, unele activităţi etc. 

Pericolele cresc dinamic şi cu varietatea crescută a impactului potenţial. Datorită schimbării mediului 
înconjurător, multe ţări şi organizaţii regionale cheamă la o cunoaştere mai bună a caracteristicilor riscului. 
Cunoaşterea suplimentară necesită o cercetare mai concentrată pe riscuri şi o înţelegere mai bună a naturii, 
efectelor şi istoriei lor. 

Pentru a face distincţie între diverse tipuri de riscuri, multe instituţii au dezvoltat cataloage de riscuri pe 
diferite tipuri de hazarduri. 

Zonele de risc sunt areale delimitate geografic prin metode fundamentate ştiinţific, în interiorul cărora 
există elemente expuse importante, care sunt expuse unor riscuri naturale importante47.  

Alcătuirea unor relaţii puternice între diverse tipuri de riscuri naturale pot da impresia că eforturile de a le 
cataloga au fost inutile. La ce nivel poate o alunecare de teren, recunoscută ca hazard geografic, deveni o 
curgere de noroi, care este clasificată şi ca hazard hidrologic? În acest fel, riscurile primare declanşează şi un 
număr mare riscuri secundare sau colaterale. În multe cazuri, acestea produc comunităţii ameninţări mai mari 
decât riscurile primare. 

Riscul este înrădăcinat în condiţiile vulnerabilităţii fizice, sociale, economice şi de mediu care necesită să 
fie evaluate şi gestionate permanent. Obiectivul primar este de a minimiza expunerea la riscuri prin dezvoltarea 
şi flexibilizarea capabilităţilor individuale şi sociale şi a capacităţii instituţionale care pot rezista la pierderile şi 
stricăciunile potenţiale. 

 
1.3. Definirea pragului de risc acceptabil. Matricea riscului 

 

                                                                                                                                                                                     
45 Managementul…, p. 11. 
46 Zamfir Constantin, colectiv, Op. cit., p. 207 – 208. 
47 Ionel Crăciun, Op. cit., Volumul I, p. 28. 

Evaluarea riscurilor 

Revizuirea măsurilor existente de 
prevenire/control 

Revizuirea pentru acceptabilitate 
- cât mai mică cu putinţă 

Măsuri suplimentare de 
prevenire/control (Analize 

cost/beneficii) 

Acceptarea sau implementarea măsurilor 
suplimentare de prevenire/control 

 

Reducerea riscurilor 
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Acceptarea riscului şi stabilirea unui nivel de risc tolerabil pentru individ şi societate diferă de la o 
comunitate la alta, are un puternic caracter psihologic şi emoţional şi este influenţată de o serie de factori 
psihologici, educaţionali şi sociodemografici.48 

A tolera un risc nu înseamnă că îl vom privi ca fiind neglijabil sau ca pe un lucru pe care îl putem ignora, 
ci ca pe ceva ce trebuie avut în vedere şi redus dacă şi când putem. 

Acceptarea unui anumit nivel al riscului are la bază, în general, compararea riscului cu beneficiile. Când 
consecinţele sunt de natură economică stabilirea nivelului acceptabil reprezintă o problemă de optim şi de 
criteriu decizional49. Când consecinţele sunt de natură socială şi umană, problema stabilirii nivelului de 
acceptabilitate este foarte complexă şi are dimensiuni etice şi morale deosebite. 

Reprezentate grafic nivelele de tolerabilitate ale riscurilor50 sunt exprimate astfel: 

 
Teoretic, atunci când se cunosc probabilităţile şi magnitudinea pierderilor potenţiale, se poate defini o 

curbă care permite diferenţierea dintre riscul acceptabil şi riscul inacceptabil. 
 

magnitudine 
                                                                        Risc 
                                                                   neacceptabil 
          
 
                                      Risc 
                                  acceptabil 
 
 
 
 

                                                 
48 Zamfir Constantin, colectiv, Op. cit., passim. 
49 Coşea Mircea, Nastovici Luminiţa – Op cit., p. 21. 
50 Freeman, Rachel, Lynn şi Smith, Christopher, I., Functional Assessment: Responding to Challenging Behavior, College of Education and Human 
Development, University of Minnesota, 2000, p. 26. 
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Riscul produs de un pericol poate fi reprezentat grafic cu ajutorul unui punct având coordonatele 
corespunzătoare probabilităţii producerii evenimentului şi gravităţii pierderilor. O formă de reprezentare a 
curbei de acceptabilitate a riscului este următoarea: 

O altă formă de reprezentare folosită frecvent în literatura de specialitate este prezentată mai jos. Spaţiul 
din planul de probabilitate – gravitate este împărţit în trei zone distincte (risc neglijabil, risc acceptabil şi risc 
neacceptabil) de către două curbe continue. 

                       
               gravitate 
                             risc  
                        acceptabil         
                                                risc     
                                                inacceptabil 
                 risc                                   
                neglijabil 
                                                                                                  probabilitate 

 
 
 

Domeniul de acceptabilitate al riscului 
 
 
Deoarece în practică, valorile lui P (probabilitate) şi G (gravitate) nu sunt continue, reprezentarea grafică 

a domeniilor de acceptabilitate şi neacceptabilitate este modelată prin forme în trepte, denumit matricea 
riscului51. 

Prima etapă în realizarea acestei matrice o constituie evaluarea riscului, care se face pe baza unor scări de 
cotare a gravităţii şi a probabilităţii de producere a pericolului generator de pierderi. 

A doua etapă o constituie stabilirea criteriilor pentru delimitarea riscurilor în acceptabile şi inacceptabile. 
Această delimitare ridică uneori numeroase probleme, deoarece riscul acceptabil este nedeterminat şi este 
puternic afectat de puncte de vedere subiective. 

Criteriile de acceptabilitate a riscului se materializează în stabilirea unor valori de referinţă pentru risc. În 
acest fel câmpul matricei riscului este împărţit în două domenii complementare asociate riscurilor acceptabile şi 
neacceptabile, conform figurii:   

 
 gravitate       
 
 6        
 5                                                                  zona riscurilor                                  
 4                                                                    inacceptabile      
 3                   zona riscurilor 
 2                     acceptabile 
 1 

               1               2                 
3               4               5                6     

 probabilitate  
Matricea de încadrare a riscului 

 
 
Analizând figura, clasa de risc pentru un eveniment se exprimă prin intermediul unui număr format din 

două cifre rezultate din combinarea nivelurilor de probabilitate şi gravitate asociate. De exemplu: 
probabilitate=5; gravitate=4. În acest caz clasa riscului este 5.4 şi conform matricei este clasificat ca un risc 
inacceptabil. 

                                                 
51 Hinescu A. - Management strategic, Editura Napoca Star, Cluj-Napoca, 2006, p. 93. 
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De remarcat că, în delimitarea riscurilor este prioritară gravitatea consecinţelor în raport cu probabilitatea 
de apariţie a pericolului. 

Se observă că scala gravităţii consecinţelor se încadrează între o limită inferioară (consecinţe neglijabile) 
şi o limită superioară (consecinţe catastrofale). 

Între cele două limite, în funcţie de obiectivul analizei de risc şi gradul de detaliere impus, există nivele 
intermediare, cum ar fi consecinţele minore, semnificative, majore, grave etc. 

Evaluarea riscului, şi încadrarea într-o clasă de risc poate fi afectată global sau individual. 
Analiza individuală implică matrici de risc diferite şi condiţii de încadrare în nivele de gravitate pentru 

fiecare tip de pierdere. În cazul analizei globale de risc se impune precizarea limitelor de apartenenţă la nivelele 
de gravitate pentru fiecare tip de consecinţă, dar poate ridica probleme în practică deoarece unităţile de evaluare 
a gravităţii pot diferi de la o consecinţă la alta. 

Pentru a putea face o evaluare corectă a riscurilor este nevoie de o înţelegere a riscului, cu tot ceea ce 
reprezintă el, elementele sale şi modul de definire. 

Concluzia este că aprecierea individuală a clasei de risc pentru fiecare tip de consecinţă, deşi mai 
laborioasă decât aprecierea clasei de risc global, permite o mai atentă analiză în ceea ce priveşte alegerea şi 
evaluarea eficacităţii măsurilor de reducere a riscurilor. 
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PRINCIPII TACTICE DE STINGERE A INCENDIILOR 
IZBUCNITE LA SĂLI AGLOMERATE 

 
 

Locotenent-colonel Aurel CHIVU 
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „A.D. Ghica“ al Judeţului Teleorman 

 
 
Subject 5: The paper presents tactical principles of fire extinguishing in crowded enclosures. 

 
1. Caracteristici constructive şi funcţionale ale sălilor aglomerate 

 
În conformitate cu legislaţia română în vigoare, din categoria sălilor aglomerate fac parte teatrele 

dramatice şi muzicale, sălile de spectacole, circuri, muzee, cinematografe, săli de concert, săli de sport etc. 
Conform normativului P 118-99 de siguranţă la foc a construcţiilor, o sală aglomerată (categorie distinctă 

a încăperilor cu aglomerări de persoane) este definită ca încăpere sau grup de încăperi care comunică direct 
între ele prin goluri (protejate sau neprotejate), în care suprafaţa ce-i revine unei persoane este mai mică de 4 m2 

şi în care se pot întruni simultan cel puţin 150 de persoane (săli de spectacole, săli de întruniri, încăperi pentru 
expoziţii, muzee, cluburi, cinematografe, comerţ, cazinouri, discoteci etc.). Când sunt situate la parter, se 
consideră săli aglomerate cele cu mai mult de 200 de persoane. Încăperile cu aglomerări de persoane sunt 
încăperi în care se pot afla simultan cel puţin de 50 de persoane, fiecăreia dintre aceştia revenindu-i o arie de 
pardoseală mai mică de 4 m2. 

Principala caracteristică constructivă a unei săli aglomerate o constituie faptul că acestea se găsesc 
amenajate de regulă în cadrul unor clădiri deosebit de complexe. Astfel, asemenea construcţii cuprind în 
principal o sală sau mai multe săli de spectacole, scene, cabine pentru artişti, depozite pentru decoruri şi 
recuzită, spaţii pentru deservirea publicului (foaiere, bufete, garderobe etc.), ateliere (tâmplărie, butaforie, 
croitorie, pictură etc.), săli de repetiţie, săli de conferinţă, săli de dans şi altele. Construcţia poate fi parter dar şi 
cu mai multe nivele inclusiv subsol. 

Asemenea clădiri pot adăposti un număr impresionant de persoane (ex. – la Opera din Istanbul capacitatea 
maximă a clădirii era de 4.000 de persoane, iar la Sala Polivalentă de la Craiova, 2.800 de persoane).Volumul, 
precum şi suprafaţa ocupate de astfel de clădiri sunt impresionante, ceea ce creează condiţii favorabile ca 
eventualele incendii să se transforme în incendii de mari proporţii. 

Deşi aceste edificii au majoritatea elementelor de construcţie din materiale incombustibile există totuşi şi 
o mare cantitate de materiale combustibile astfel: 

 lemn, în principal la planşeul scenei, pereţii interiori, decoruri, scaune 
şi mobilier, loje şi balcoane, parchete etc.; 

 textile pentru capitonaje, decoraţiuni interioare, mobilier, draperii, 
cortine, decoruri, recuzită etc.; 

 materiale plastice pentru izolări fonice şi acustice sau decoraţiuni 
interioare; 

 carton asfaltat, bitum (ca în cazul învelitorii de tip sandwich de la 
Sala Polivalentă din Craiova). 

Trebuie ţinut cont, de asemenea, şi de existenţa candelabrelor foarte grele pentru iluminatul sălilor de 
spectacole sau foaierelor, suspendate de fermele metalice ale acoperişurilor, care în caz de incendiu prezintă 
pericol de prăbuşire. 

Acoperişul are suprafeţe mari şi foarte mari, şarpanta are de regulă o structură 
spaţială executată din materiale metalice, iar învelitoarea incombustibilă (Sala 
Polivalentă din Craiova avea şarpanta metalică executată din ţevi de oţel îmbinate prin 
sudură pe sfere de oţel (noduri), iar învelitoarea de tip sandwich alcătuită din straturi de 
bitum, carton asfaltat şi saltele de vată minerală între două foi de tablă ambutisată). 
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Din punct de vedere funcţional, astfel de construcţii se caracterizează prin faptul că în timpul 
spectacolelor sau repetiţiilor se foloseşte în multe cazuri, focul deschis sub diferite forme, ce poate aprinde 
materiale combustibile (ţigări, făclii, focuri de artificii, efecte speciale de flăcări etc.).Prezenţa orgilor de 
lumini, a instalaţiilor electrice de iluminat şi forţă sau a mecanismelor şi dispozitivelor pentru punerea în 
mişcare a scenelor rotative sau decorurilor, favorizează izbucnirea şi propagarea incendiilor.  

Uneori, pe scenă în afara materialelor combustibile constructive, există şi o foarte mare cantitate de 
decoruri combustibile suspendate şi sisteme de manevrare a acestora, care contribuie decisiv la propagarea 
incendiilor pe verticală. 

Tot din punct de vedere funcţional, mai trebuie subliniat faptul că asemenea obiective sunt deservite de un 
număr limitat de salariaţi permanenţi, care mai ales pe timp de noapte, sau când nu sunt spectacole, asigură o 

pază şi supraveghere insuficientă a acestor obiective. 
Caracteristicile constructive la cinematografe sunt asemănătoare cu cele ale 

teatrelor, pericolul de incendiu şi modul de propagare a acestuia depinzând de 
mărimea şi de gradul de combustibilitate al construcţiei, precum şi de dotările 
cinematografului. 

Specific acestor categorii de instituţii este existenţa cabinei de proiecţie, care 
constituie un loc important de izbucnire a incendiilor. 

 
2. Caracteristicile incendiilor 

 
În sălile cu aglomerări de persoane, incendiile izbucnesc cel mai frecvent în următoarele locuri: 

 casa scenei (pe scenă, în buzunarele acesteia şi sub scenă); 
 sala de spectacole; 
 podul şi acoperişul sălii de spectacole; 
 cinematografe (cabinele de proiecţie ale cinematografelor). 

 
2.1. Casa scenei 
În casa scenei incendiile pot izbucni şi se pot propaga cu uşurinţă, atât pe orizontală cât şi pe verticală, 

datorită următorilor factori: 
 prezenţa unei mari cantităţi de materiale combustibile folosite în construcţia scenei, a 

buzunarelor acesteia şi sub scenă; 
 existenţa unui mare volum de aer în casa scenei, precum şi a numeroaselor deschideri între 

scenă şi încăperile din jurul acesteia (buzunare, cabine pentru actori, birouri, magazii de materiale şi recuzită 
etc.).; 

 folosirea pe timpul repetiţiei şi spectacolelor a diferite materiale combustibile şi a unor 
surse de foc deschis; 

 prezenţa decorurilor suspendate (de regulă combustibile) contribuie substanţial la 
propagarea incendiului pe verticală şi la aprinderea întregii case a scenei; 

La incendiile din casa scenei se înregistrează temperaturi cuprinse între 10000C şi 12000C, care duc la 
deformarea elementelor de construcţie metalice (grătare, pasarele), la distrugerea rapidă a decorurilor 
suspendate şi a sistemului de suspendare şi manevrare a acestora şi prăbuşirea lor pe scena propriu-zisă, fapt ce 
determină creşterea intensităţii arderii şi îngreunarea acţiunii de intervenţie. 

O caracteristică importantă o constituie faptul că în acoperişul casei scenei se găsesc trapele de evacuare a 
fumului, care, prin deschidere, pot crea un tiraj puternic, ce duce la propagarea cu uşurinţă a incendiului pe 
verticală, pe toată înălţimea acesteia. 

 
2.2. Sala de spectacole 
Sala de spectacole ocupă locul al doilea în ceea ce priveşte izbucnirea şi dezvoltarea incendiilor. 
Factorii care contribuie la dezvoltarea incendiilor sunt: 

prezenţa, ca şi în cazul casei scenei, a unei mari cantităţi de materiale combustibile 
(mobilier, capitonaje din lemn, textile, mase plastice etc.); 

existenţa lojelor şi a balcoanelor executate în marea lor majoritate din materiale 
combustibile. 

Caracteristicile unor astfel de incendii o constituie faptul că pe timpul reprezentaţiilor în sălile de 
spectacole se găseşte un număr mare sau chiar foarte mare de persoane care, în caz de incendiu, pot intra în 
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panică astfel încât incendiul capătă accente dramatice – întrucât spectatorii blochează ieşirile, împiedică 
intervenţia serviciilor de urgenţă şi îngreunează evacuarea şi salvarea lor. 

În cazul incendiilor izbucnite în sălile de spectacole, unele produse ale arderii (particule de materiale 
arse), precum şi fumul se concentrează în special spre părţile superioare ale încăperilor, constituind un mare 
pericol pentru spectatorii aflaţi în loje şi balcoane. 

Incendiul izbucnit în sală prezintă un mare pericol pentru scenă, mai ales când cortina de siguranţă nu a 
fost coborâtă, iar trapele din casa scenei nu au fost închise, întrucât se formează un tiraj puternic spre scenă, 
ajungându-se la situaţii din cele mai grave – incendii generalizate la întreaga construcţie. 

Fumul şi produsele arderii incomplete (în special oxidul de carbon), în situaţia izbucnirii incendiului pe 
timpul spectacolelor îngreunează operaţiunea de evacuare a spectatorilor, contribuind la creşterea panicii 
datorate reducerii condiţiilor de vizibilitate şi pot provoca victime, ca urmare a scăderii procentului de oxigen 
sub 17%. De reţinut faptul că o sală de spectacole medie se inundă cu fum în 1-2 minute. 

De asemenea, există şi posibilitatea ca incendiile să se propage pe căi ascunse, cum ar fi golurile existente 
în pereţii construcţiei, canale tehnologice, căi de evacuare a fumului, tubulaturile existente. 

 
2.2. Podul şi acoperişul sălii de spectacole 

Incendiile izbucnite în podul şi la acoperişul sălii de spectacole au aceleaşi comportări şi caracteristici cu 
cele izbucnite la construcţiile obişnuite. Pierderea capacităţii portante a elementelor de construcţie a 
acoperişurilor duce la prăbuşirea acestora în poduri şi de aici în sală unde distrug balcoanele şi lojele şi pot 
accidenta spectatorii dacă aceştia se mai găsesc în sală. Din această cauză candelabrele cu greutăţi mari se 
prăbuşesc în sală deteriorând mobilierul, provocând victime şi contribuind la creşterea intensităţii arderii în 
zona prăbuşirii. 

 
2.3.  Cinematografe 

În ceea ce priveşte-incendiile izbucnite la cinematografe se apreciază că acestea prezintă aceleaşi 
caracteristici ca cele de la teatre (scenă, sală de spectacol, acoperiş şi pod), cu menţiunea că apar unele 
particularităţi privitoare la incendiile izbucnite în cabina de proiecţie. Aceste incendii pot apare foarte uşor 
datorita temperaturilor mari degajate de lămpile de proiecţie şi se dezvoltă cu repeziciune datorită materialelor 
combustibile aflate în cabine, cuprinzând în scurt timp întreaga încăpere, având în vedere şi volumul ei relativ 
redus. Direcţia principală de propagare este spre sală, aceasta realizându-se prin vizetele de comunicare cu sala 
şi prin căile de comunicaţie dinspre acestea. 

 
3. Principii tactice de intervenţie 
Pentru o intervenţie eficientă la aceste obiective trebuie cunoscute în primul rând documentele de 

organizare a intervenţiei întocmite pentru acestea. Principiile tactice de intervenţie variază în funcţie de 
specificul construcţiei şi de caracteristicile materialelor care ard, de locul de izbucnire şi de direcţiile de 
propagare a incendiului. 

 
3.1. Recunoaşterea spaţiilor incendiate 
Existenţa mai multor încăperi cu diferite destinaţii impune prezenţa obligatorie în componenţa echipei de 

recunoaştere a unor persoane din partea instituţiei, care să conducă echipa pe căi de acces scurte şi sigure, spre 
locurile cele mai periculoase. 

Recunoaşterea începe cu stabilirea situaţiei incendiului după indicii exteriori (fum, flacără etc.), precum şi 
pe baza informaţiilor obţinute de la personalul instituţiei sau a datelor furnizate de martori oculari. În situaţiile 
în care până la sosirea subunităţii nu au fost evacuaţi spectatorii, artiştii şi personalul de deservire, folosindu-se 
scările de serviciu, de incendiu sau intrările secundare, se va urmări ajungerea, în timpul cel mai scurt, în 
încăperile cu oameni. Se va avea în vedere să se înlăture panica şi să se stabilească calmul general, 
organizându-se evacuarea rapidă a persoanelor rămase în clădire şi salvarea celor aflate în pericol. 

În raport de locul de izbucnire a incendiului, recunoaşterea se execută astfel: 
 dacă incendiul a izbucnit pe scenă, recunoaşterea se execută dinspre sală spre scenă; 
 dacă incendiul a izbucnit în sală, recunoaşterea începe dinspre scenă spre sală; 
 dacă incendiul a izbucnit la acoperiş, recunoaşterea se execută din sală spre pod şi acoperiş 

şi din exterior. 
Pe timpul recunoaşterii, comandantul intervenţiei va stabili următoarele: 

 prezenţa persoanelor aflate în pericol, locul unde se găsesc, căile şi mijloacele de evacuare şi 
salvare; 
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 locul, mărimea, posibilităţile şi direcţiile de propagare a incendiului; 
 dacă a fost sau nu coborâtă cortina de siguranţă (se va acţiona pentru coborârea ei chiar pe 

timpul recunoaşterii); 
 dacă au fost deconectate şi scoase de sub tensiune instalaţiile de forţă, iluminatul, ventilaţia 

şi dacă s-a întrerupt alimentarea cu gaz sau lichide combustibile a sistemului de încălzire; 
 dacă a fost pus în funcţie iluminatul de siguranţă; 
 dacă s-au acţionat instalaţiile interioare de alimentare cu apă şi instalaţiile speciale de stins 

incendiul; 
 dacă au fost deschise trapele şi ce măsuri s-au luat în vederea limitării propagării 

incendiului, a împiedicării formării tirajului şi a efectuării schimbului de gaze; 
 dacă au fost coborâte pe scenă decorurile suspendate; 
 căile pe unde se vor introduce în clădire dispozitivele de intervenţie; 
 măsurile de securitate pentru personalul de intervenţie. 

La incendiile izbucnite la cinematografe se va urmări în mod deosebit dacă au fost evacuaţi spectatorii şi 
operatorii, dacă din cabinele de proiecţie eu fost scoase rolele ce peliculele de film şi aparatele de proiecţie, iar 
din sală au fost evacuate aparatura de sonorizare şi mobilierul. 

 
3.2. Principii tactice de stingere a incendiului 

Problema centrală care se impune a fi rezolvată cu precădere în cele mai bune condiţii, în caz de incendiu, 
este evacuarea spectatorilor şi a celorlalte persoane existente în clădire. Această operaţiune se face cu ajutorul 
unui personal special instruit şi se execută având în vedere faptul că în primul rând se vor evacua persoanele 
accidentate şi apoi a celor de la balcoane şi loje. Operaţiunea de salvare trebuie condusă cu mare atenţie, cu 
mult spirit de prevedere, competenţă şi calm pentru preîntâmpinarea panicii. 

Întrucât realizarea dispozitivelor preliminare şi a celor de intervenţie se execută concomitent cu 
operaţiunile de evacuare şi salvare a spectatorilor, actorilor şi a personalului de deservire, se impune necesitatea 
ca, iniţial, acestea să fie realizate spre şi prin intrările secundare, scările de serviciu şi de incendiu. Căile 
principale de acces vor fi folosite numai pentru salvări de oameni şi salvări de bunuri materiale. 

Direcţiile principale de atac se aleg în raport cu locul de izbucnire a incendiului şi de direcţiile de 
propagare a acestuia, astfel: 

• în situaţia unui incendiu izbucnit pe scenă, unde nu există cortină metalică sau aceasta nu a fost 
coborâtă, direcţia principală de atac se alege dinspre sală spre scenă, asigurându-se, astfel, protecţia 
sălii. După ce cortina metalică a fost coborâtă, se destină ţevi pentru răcirea ei în permanenţă, iar cu 
majoritatea forţelor se atacă incendiul, circular, prin deschiderile existente, limitându-se propagarea 
acestuia la sală, sub scenă, la buzunare, pasarele şi grătare; 

• dacă incendiul a izbucnit în sală, direcţia principală de atac se alege dinspre scenă spre sală,  
asigurându-se, astfel, protecţia scenei; 

• când incendiul a izbucnit la acoperiş, direcţia hotărâtoare de acţiune se alege dinspre sală spre acoperiş, 
urmărindu-se în mod deosebit, protejarea elementelor de susţinere ale acoperişului şi candelabrelor. 

În toate situaţiile, în raport de sursele de apă exterioare şi de forţele şi mijloacele de care dispune, 
comandantul intervenţiei trebuie să realizeze atacul circular al incendiului, organizând acţiunea de stingere pe 
sectoare de intervenţie, după cum urmează: 

 
3.2.1. În cazul incendiilor izbucnite pe scenă: 
o un sector de intervenţie pe scenă, folosindu-se intrările din buzunare şi anexe, cu dispozitive eşalonate 

la toate nivelele scenei, având misiunea de a proteja şi cortina metalică dinspre scenă; 
o un sector de intervenţie în sala de spectacole, cu eşalonarea dispozitivului la parter, lojă şi balcoane, 

având misiunea de protejare a cortinei metalice dinspre sală sau protecţia portalului scenei, în lipsa cortinei 
metalice; 

o un sector de intervenţie la nivelul pasarelelor şi acoperişului casei scenei, având misiunea de a acţiona 
asupra incendiului propagat la decorurile suspendate (dacă nu au fost coborâte) şi de a asigura protecţia 
grătarelor şi dispozitivelor de suspendare a decorurilor. 

În toate sectoarele de intervenţie se va acorda o grijă deosebită iluminatului locurilor de lucru, precum şi 
evacuării fumului, folosindu-se utilajele din dotare sau, în lipsa acestora, proiectoarele de pe autospeciale şi 
farurile acestora. Se mai poate dirija un număr minim de proiectoare pe direcţiile hotărâtoare de acţiune, 
concentrându-se cablurile de proiector de pe toate maşinile de intervenţie. 
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Pe timpul desfăşurării acţiunilor de stingere, situaţia impune uneori cu necesitatea deschiderii golurilor 
scenei. Aceste situaţii se pot ivi: 

o când pericolul de propagare a incendiului dinspre scenă spre sală (mai ales când portalul scenei nu a 
fost protejat prin cortină metalică) şi spre axele scenei este iminent. În această împrejurare deschiderea tuturor 
golurilor va schimba rapid situaţia incendiului. Afluxul de aer proaspăt va determina intensificarea arderii în 
această zonă şi propagarea rapidă a incendiului pe verticală, în direcţia grătarelor. Comandantul intervenţiei 
poate recurge la această măsură numai dacă prin recunoaştere amănunţită stabileşte că, procedând astfel, s-ar 
naşte pericolul ca incendiul să se extindă asupra întregului teatru şi că forţele şi mijloacele ce la are la dispoziţie 
nu-i permit oprirea propagării incendiului pe aliniamentul casei scenei; 

o când casa scenei, anexele acesteia şi sala de spectacole sunt inundate cu fum, care îngreunează 
executarea misiunii de localizare şi lichidare a incendiului, în lipsa mijloacelor pentru iluminat. 

Şi în acest caz reuşita acţiunii de localizare şi lichidare a incendiului în limitele casei scenei este 
determinată de deschiderea golurilor. Condiţia este, însă, ca acest lucru să se facă numai în prezenţa ţevilor 
amplasate în aceste goluri, iar instalaţiile fixe de stins incendiu (drencere, sprinklere etc.) să funcţioneze. 

Existenţa incendiului pe scenă, cu toţi factorii care determină intensificarea arderilor şi propagarea lui pe 
anumite direcţii, duce la prăbuşirea unor decoruri suspendate, a unor părţi din grătare sau chiar la prăbuşirea 
scenei propriu-zise la caturile inferioare şi, implicit, la deteriorarea unor conducte de apă, a tunurilor de apă 
amplasate pe scenă sau a unor părţi din instalaţiile drencer şi sprinkler. Acest lucru duce la un consum iraţional 
al apei şi la inundarea subscenei şi buzunarelor acesteia, cât şi la deteriorarea unor bunuri materiale adăpostite 
aici. În această situaţie comandantul intervenţiei trebuie să ia măsura opririi alimentării cu apă a acestor 
instalaţii, prin deconectarea pompelor de alimentare şi închiderea vanelor de la reţeaua de alimentare a oraşului. 

 
3.2.2. În cazul incendiilor izbucnite în sală, comandantul va organiza următoarele sectoare de 

intervenţie: 
o un sector de intervenţie în sală, cu dispozitiv eşalonat la parterul sălii, lojii şi balcoane, cu misiunea de 

localizare şi lichidare a incendiului, de protecţie a cortinei metalice coborâte (sau a portalului scenei, când 
lipseşte cortina metalică) şi de limitare a propagării incendiului spre scenă; 

o un sector de intervenţie la scenă, cu misiunea de protejare a cortinei metalice din partea dinspre scenă 
(sau a portalului scenei, în cazul lipsei cortinei metalice); 

o un sector de intervenţie la pod şi acoperiş, cu misiunea de supraveghere, localizare şi lichidare a 
incendiului, în cazul propagării acestuia de la sală, prin intermediul planşeului combustibil. 
 

3.2.3. În cazul incendiilor în podurile şi la acoperişurile sălilor de spectacole se vor organiza: 
o un sector de intervenţie cu misiunea de localizare şi lichidare a incendiului la acoperiş şi pod; 
o un sector de intervenţie cu misiunea de supraveghere, localizare şi lichidare a incendiului în sală, cu 

dispozitiv eşalonat pe verticală, în primul rând la balcon şi parter şi apoi la lojă; 
o un sector de intervenţie la acoperişul şi casa scenei, în situaţia când atât sala, cât şi scena au acelaşi 

acoperiş. Direcţia hotărâtoare de acţiune trebuie aleasă în partea acoperişului dinspre scenă, cu misiunea de a 
limita propagarea incendiului spre casa scenei. 

În cazul prăbuşirii acoperişului peste planşee, în sală, comandantul intervenţiei trebuie să manevreze în 
aşa fel dispozitivul de intervenţie încât majoritatea forţelor şi mijloacelor să fie concentrate pe perimetrul 
zidurilor portante, evitându-se astfel accidentarea servanţilor, deteriorarea accesoriilor folosite în acţiunea de 
stingere şi propagare a incendiului la încăperile vecine. 

Complexitatea problemelor de rezolvat pe timpul stingerii impune o conducere fermă şi o execuţie 
ireproşabilă a ordinelor şi misiunilor. 

 
4. Concluzii 

 

Incendiile izbucnite în clădiri cu săli aglomerate, în unele situaţii, pot deveni catastrofale. Dacă aceasta nu 
s-a produs la majoritatea incendiilor, faptul se datorează măsurilor de prevenire şi stingere întreprinse şi uneori, 
în mai mică măsură şi unor întâmplări fericite. De aceea trebuie acordată o atenţie deosebită activităţilor de 
prevenire a situaţiilor de urgenţă efectuate de cadrele din inspecţia de prevenire, dar şi de personalul care are 
atribuţii în acest domeniu de la aceste obiective. 

O problemă extrem de importantă şi mereu discutată de care depinde pericolul şi propagarea incendiului 
pe o scenă o constituie cantitatea şi natura decorurilor. Acestea trebuie aşezate şi manipulate corect pentru a nu 
bloca hidranţii, a nu lovi şi bloca capetele de sprinklere şi drencere, deoarece se pot produce deteriorări şi 
scăderi ale eficienţei lor în caz de incendiu. 
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Pentru micşorarea aprinderii decorurilor şi reducerea vitezei de propagare a incendiului, decorurile se 
ignifughează. În foarte multe cazuri o ignifugare defectuoasă, nedurabilă, sau superficială a decorurilor, duce la 
propagarea rapidă a incendiilor pe scenă. Dacă decorurile sunt suspendate, viteza de propagare este foarte mare. 

Experienţa dobândită la incendiile de teatre demonstrează că decorurile şi perdelele suspendate cu 
intervale reduse între ele, montate suprapuse sau alăturate, constituie premiza pentru propagarea rapidă a 
incendiului, cu o viteză de neînchipuit, puţin frânată de ignifugarea materialelor combustibile. 

S-a spus mult despre cortina de siguranţă, în unele situaţii făcând „minuni”, în altele a produs dezamăgire. 
Totuşi cortina de siguranţă constituie principala instalaţie de protecţie într-un teatru. Se impune ca ea să fie 
coborâtă la timp, cu repeziciune separând etanş scena de sala de spectacole, asigurând o închidere etanşă la 
fum. Nerealizându-se acest lucru, o serie de incendii s-au soldat cu pierderi de vieţi omeneşti şi bunuri 
materiale. O cortină de siguranţă corect executată şi montată reţine, în cazul izbucnirii unui incendiu pe scenă, 
fumul şi flăcările, ferind astfel sala de spectacole. Cortina de siguranţă şi-a îndeplinit întotdeauna rolul său, 
dacă a fost coborâtă complet şi răcită la timp, pe ambele feţe. Pentru a crea condiţii de siguranţă cortinei de 
siguranţă este necesară crearea imediată a unei compensaţii de presiune în casa scenei, ceea ce se realizează 
prin deschiderea automată a trapelor de fum la partea superioară a scenei, producându-se un puternic tiraj 
(efectul de coş). 

Observaţiile care s-au făcut pe timpul unor incendii de teatre arată că uneori, în împrejurări prielnice, 
întreaga sală de spectacole poate fi umplută cu fum în timp de 1-2 minute. Deschiderea uşii spre scenă sau 
dinspre culoarele teatrului produce umplerea cu aer fierbinte şi cu fum a încăperilor care vin în contact direct cu 
scena, ceea ce îngreunează simţitor acţiunea de stingere. În afară de aceasta, pe timpul procesului de ardere se 
consumă foarte mult oxigen, iar scena şi încăperile alăturate sunt umplute cu mult fum. 

În timpul dezvoltării incendiului pe scenă, se formează o temperatură mare, care ajunge până la 1.000-
1.2000 C. Din această cauză se pot deforma sau distruge elementele de metal ale construcţiilor. În funcţie de 
viteza şi intensitatea procesului de ardere, precum şi de felul de construcţie, prăbuşirea planşeului scenei poate 
să aibă loc în timp de 20-25 minute de la izbucnire incendiului. În urma prăbuşirii diferitelor elemente de 
construcţie, viteza de propagare a incendiului creşte. 

Din incendiile de teatre produse până acum reiese că un incendiu la un teatru şi în special pe scenă, 
trebuie localizat în 5-10 minute, în caz contrar dezvoltarea sa rapidă este inevitabilă. Specificul incendiilor 
izbucnite la teatre sau mai ales pe scenă impune o acţiune energică şi cât mai rapidă, deoarece fiecare minut de 
întârziere poate produce victime şi însemnate pierderi materiale, poate compromite întreaga acţiune de stingere. 

Experienţa marilor incendii de teatre a dovedit că acolo unde s-a asigurat o evacuare rapidă şi au existat 
ordine nu s-au produs pierderi de vieţi omeneşti. De aici necesitatea acordării unei importanţe deosebite 
întocmirii verificării şi actualizării planului de evacuare, pentru caz de incendiu. 

Indiferent care-i cauza sau evoluţia incendiului, panica joacă un rol important în executarea evacuării şi 
salvării persoanelor în caz de incendiu. Pentru prevenirea pericolului panicii, în sala de spectacole, la izbucnirea 
unui incendiu pe scenă, este indicat ca majoritatea spectatorilor să se îndrepte pentru părăsirea sălii, în direcţia 
opusă scenei. 

Incendiile izbucnite la teatre se pot transforma, uneori, în mari catastrofe urmate de pierderi de vieţi 
omeneşti şi bunuri materiale. Apariţia unor astfel de situaţii se datorează a trei factori principali: 

o panica creată în urma izbucnirii incendiilor; 
o existenţa unei mari cantităţi de materiale şi uşurinţa cu care se propagă incendiul; 
o multiplelor posibilităţi de aprindere pe timpul funcţionării teatrului. 
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Subject 6: The paper presents “Fire safety” as a particularly important field ensuring the conditions for 
meeting the quality requirements in the field of constructions. 

 

Generalităţi 
 
„Securitatea la incendii” este un domeniu deosebit de important prin care se asigură condiţiile 

corespunzătoare îndeplinirii cerinţelor de calitate a construcţiilor. 
În ţara noastră cerinţele de calitate în construcţii sunt statuate prin Legea nr. 10/1995. „Normativul de 

siguranţă la foc a construcţiilor – Indicativ P 118-99” stabileşte toate măsurile de siguranţă la foc pentru 
lucrările de construcţii. 

Referitor la conceptul de „securitate la incendiu” întâlnim următorii termeni: 
Securitate la incendiu – reprezintă totalitatea măsurilor şi regulilor specifice privind amplasarea, 

proiectarea, execuţia şi exploatarea construcţiilor, instalaţiilor şi amenajărilor astfel încât să fie împiedicată, pe 
cât posibil, izbucnirea unui incendiu. 

Avizele de securitate la incendiu – sunt actele emise, în baza legii, de către Inspectoratele Judeţene şi al 
municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă, direct ori prin comisiile de acorduri unice, din cadrul 
consiliilor judeţene, municipale şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti, orăşeneşti şi comunale, după 
verificarea de conformitate cu prevederile reglementărilor tehnice în vigoare a măsurilor de apărare împotriva 
incendiilor, adoptate în documentaţiile tehnice ale lucrărilor de construcţii, pentru îndeplinirea cerinţei esenţiale 
„securitate la incendiu”. 

Autorizaţiile de securitate la incendiu – sunt actele emise, în baza legii, de către inspectorate, prin care se 
certifică, în urma verificării documentelor şi în teren, realizarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor, 
prevăzute în documentaţiile tehnice de execuţie a lucrărilor de construcţii, pentru îndeplinirea cerinţei esenţiale 
„securitate la incendiu”. 

Mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor – sisteme, instalaţii, echipamente, utilaje, aparate, 
dispozitive, accesorii, materiale, produse, substanţe şi autospeciale destinate prevenirii, limitării şi stingerii 
incendiilor. 

Pericol iminent de incendiu – situaţia creată de cumularea factorilor care concură la iniţierea incendiului, 
declanşarea acestuia fiind posibilă în orice moment. 

Prevenirea incendiilor – totalitatea acţiunilor de împiedicare a iniţierii şi propagării incendiilor, de 
asigurare a condiţiilor pentru salvarea persoanelor şi bunurilor şi de asigurare a securităţii echipelor de 
intervenţie. 

Scenariu de securitate la incendiu – documentul care descrie calitativ evoluţia unui incendiu în timp, 
identificând evenimentele-cheie care îl caracterizează şi îl diferenţiază de alte incendii posibile într-o incintă. 

Clase de performanţă la foc a produselor – Expresii cantitative formulate în termeni de performanţă 
pentru modul de comportare a produselor la acţiunea focului, în condiţii de utilizare finală, structurate într-o 
serie de niveluri de performanţă ale produselor. Prin clase de performanţă la foc ale produselor se înţeleg clase 
de reacţie la foc, de rezistenţă la foc şi de performanţă la foc exterior. 

Material – Substanţă unică de bază sau amestec uniform distribuit de substanţe, de ex metal, piatră, lemn, 
beton, vată minerală cu liant uniform dispersat, polimeri etc., din care este constituit un produs. 

Niveluri de performanţă la foc a produselor – Expresii cantitative ale modului de comportare a 
produselor la acţiunea focului, în condiţiile de utilizare finală, care se pot referi la produs în întregul său sau la 
caracteristici individuale sau combinaţii de caracteristici ale acestuia. 
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Performanţă la foc exterior – Expresie convenţională a modului de comportare a unui acoperiş sau a unei 
învelitori de acoperiş pentru situaţia în care, în condiţii de utilizare finală, este expus(ă) la un incendiu din afara 
construcţiei. 

Produs neomogen – Produs care nu satisface cerinţele pentru produsul omogen. Este un produs realizat 
din unul sau mai multe componente substanţiale şi/sau nesubstanţiale. 

Produs omogen – Produs constând dintr-un singur material, având densitatea şi compoziţia uniforme în 
întregul său. 

Reacţie la foc – Comportare a unui material care, prin propria sa descompunere, alimentează un foc la 
care este expus, în condiţii specificate. 

Rezistenţă la foc – Aptitudine a unui produs de a păstra, pe o durată de timp determinată, stabilitatea la 
foc, etanşeitatea la foc, izolarea termică impuse şi/sau orice altă funcţie impusă, specificate într-o încercare 
standardizată de rezistenţă la foc. 

Serie de produse – Grupă de produse similare pusă pe piaţă de un producător, constând din unul sau mai 
multe tipuri de produse cu performante diferite (de exemplu, o serie de produse cu grosime şi/sau densitate 
diferită). 

Subfamilie de produse – Subgrup al unei familii de produse, care însumează produse de aceeaşi natură (de 
exemplu panouri pentru pereţi, sau plăci plane şi profilate pentru acoperişuri) sau având o comportare similară 
(de exemplu produse care se topesc sau se contractă la atacul flăcării). 

Tip de produs – Produs căruia îi corespunde un anumit nivel de performanţă. Un "tip" poate acoperi mai 
multe versiuni ale produsului, cu menţiunea ca diferenţele dintre versiuni să nu afecteze nivelul de securitate 
corespunzător performanţelor. De exemplu, produsele de culori diferite vor fi, în mod normal, de acelaşi tip. 

 
Securitatea la incendiu a clădirilor civile multietajate 
 
Construcţiile, instalaţiile şi amenajările trebuie să fie proiectate şi executate astfel încât, pe toată durata de 

viaţă a acestora, în cazul iniţierii unui incendiu, să se asigure: 
a) estimarea stabilităţii elementelor portante pentru o perioadă determinată de timp; 
b) limitarea apariţiei şi propagării focului şi fumului în interiorul construcţiei; 
c) limitarea propagării incendiului la vecinătăţi; 
d) posibilitatea utilizatorilor de a se evacua în condiţii de siguranţă sau de a fi salvaţi prin alte 

mijloace. 
„Securitatea la incendiu“ are ca obiectiv reducerea riscului de incendiu prin: 

a) asigurarea măsurilor de prevenire a incendiilor în fazele de proiectare şi executare a construcţiilor, 
instalaţiilor şi amenajărilor şi menţinerea lor la parametrii proiectaţi în exploatarea acestora, în conformitate cu 
prevederile reglementărilor specifice; 

b) echiparea şi dotarea construcţiilor, instalaţiilor şi amenajărilor cu mijloace tehnice de apărare 
împotriva incendiilor, în conformitate cu prevederile reglementărilor specifice; 

c) organizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor; 
d) asigurarea intervenţiei pompierilor în cazul producerii unor incendii la construcţii, instalaţii şi 

amenajări, precum şi a altor forţe de salvare a persoanelor şi bunurilor. 
Satisfacerea cerinţei esenţiale „securitate la incendiu“ pe întreaga durată de viaţă a construcţiei, 

instalaţiei şi a amenajării se asigură, conform prevederilor reglementărilor tehnice specifice, prin măsuri 
interdependente, privind: 

a) conformarea la foc a elementelor de construcţie componente; 
b) asigurarea unor compartimente de incendiu, în cadrul construcţiei, în limite normate şi a măsurilor 

de limitare a propagării incendiului în cadrul construcţiei/compartimentelor de incendiu; 
c) asigurarea stabilităţii construcţiei/compartimentelor de incendiu pentru o perioadă de timp normată; 
d) menţinerea performanţelor de reacţie la foc şi de rezistenţă la foc ale produselor pentru construcţii 

pe timpul utilizării acestora; 
e) detectarea incendiilor în faza iniţială prin sisteme şi instalaţii automate de detectare, semnalizare şi 

alarmare; 
f) stingerea incendiilor cu sisteme ori instalaţii adecvate şi eficiente. 

 
Cerinţe pentru materialele de construcţii folosite 

 
Unul din principalele mijloace de limitare a iniţierii incendiului şi propagării focului şi fumului într-o 

incintă iniţială (sau într-o zonă precizată) constă în reducerea contribuţiei produselor pentru construcţii la 
dezvoltarea unui incendiu, contribuţia la foc a produselor fiind exprimată prin reacţia la foc. 
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Praguri diferite ale acestei limitări pot fi exprimate prin niveluri diferite ale performanţei de reacţie la foc 
a produselor, care corespund claselor de performanţă pentru reacţia la foc a produselor pentru construcţii. 

Clasele bazate pe performanţa de reacţie la foc a produselor se stabilesc drept clase pentru cerinţa 
esenţială "Securitatea la incendiu", prin intermediul lor fiind exprimate nivelurile la care se pot situa cerinţele 
de performanţă pentru produsele încorporate în construcţii, din punct de vedere al securităţii la incendiu a 
construcţiei. 

Menţinerea, în condiţii de incendiu, a stabilităţii elementelor portante ale construcţiei pe o durată 
determinată este unul din obiectivele cerinţei esenţiale, iar praguri diferite ale acestei durate, corespondente 
unor cerinţe diferite pentru securitatea la incendiu, pot fi exprimate prin niveluri diferite ale performanţei de 
rezistenţă la foc a produselor pentru construcţii şi/sau a unor subansambluri ale construcţiei. 

Definirea nivelurilor de satisfacere a acestui obiectiv de securitate la incendiu a construcţiilor se face pe 
baza sistemului de clasificare pentru performanţa de rezistenţă la foc. 

În vederea aplicării marcajului de conformitate CE, prin Regulamentul privind atestarea conformităţii 
produselor pentru construcţii, prevăzut în Hotărârea Guvernului nr. 622/2004, sunt stabilite sistemele de 
atestare a conformităţii aplicabile unui anumit produs sau unei familii de produse determinate în funcţie de 
utilizările preconizate şi, acolo unde prezintă relevantă, de nivelurile/clasele de performanţă la foc, în acest scop 
referirile făcându-se, după caz, la performanţa de reacţie la foc, la performanţa de rezistenţă la foc sau la 
performanta la foc exterior. 

Pentru aplicarea marcajului CE pe un produs identificat trebuie respectat sistemul prevăzut pentru 
nivelul/clasa de performanţă în care se încadrează produsul respectiv. 

În reglementările tehnice menţionate în Hotărârea Guvernului nr. 622/2004, pentru a exprima cerinţele 
referitoare la securitatea la incendiu a construcţiilor şi/sau nivelurile de performanţă la foc impuse produselor 
pentru a fi utilizate, se vor folosi numai sistemele de clasificare prevăzute în prezentul regulament, putându-se 
folosi, după caz, numai una, mai multe sau toate clasele şi nivelurile prevăzute de fiecare sistem. 

Produsele identificate vor fi clasificate pe baza rezultatelor la încercările relevante, conform următoarelor 
principii: 

a) produsul va fi încercat într-o configuraţie reprezentativă, în cât mai mare măsură, pentru condiţiile de 
utilizare finală, respectându-se condiţiile de încercare indicate în standardul naţional care adoptă standardul 
european de referinţă pentru încercare, care este prevăzut în tabel, şi corespunzător procedurii de clasificare 
standardizată; 

b) la efectuarea încercării vor fi respectate instrucţiunile stabilite de producător pentru fixarea sau 
instalarea produsului; dacă astfel de instrucţiuni nu există, produsul va fi încercat în condiţiile standardizate 
privind suportul şi modul de montaj; 

c) un produs cu mai multe condiţii de utilizare finală va putea fi încadrat în clase diferite, corespunzător 
configuraţiilor de încercare adoptate (de exemplu, produs montat pe suport combustibil sau, respectiv, 
incombustibil). 

Datele de fundamentare şi domeniul de aplicare ale unei clasificări acordate trebuie să fie înscrise, într-o 
formulare succintă, în informaţiile asociate marcajului de conformitate CE, prevăzute în anexa nr. 3 la 
Hotărârea Guvernului nr. 622/2004, şi, într-o formulare completă, în raportul de clasificare. 

Raportul de clasificare trebuie să detalieze fundamentarea şi rezultatele procedurii de clasificare şi să aibă 
conţinutul şi formatul din standardele specifice. 

Raportul de clasificare este întocmit de un organism recunoscut/desemnat/notificat sau, după caz, de 
producător, responsabil pentru efectuarea încercărilor iniţiale de tip potrivit sistemului de atestare a 
conformităţii aplicabil produsului respectiv, indicat în Regulamentul privind atestarea conformităţii produselor 
pentru construcţii. 

În tabelele anexe Ordinului O.M.T.C.T. nr. 1822/2004 sunt redate clasificarea produselor pentru 
construcţii şi a unor subansambluri de construcţii şi a acoperişurilor şi învelitorilor de acoperiş pe baza 
performanţelor de reacţie la foc.  

 
Metode pentru investigarea „Securităţii la incendiu” 
 
Metoda cea mai des utilizată pentru investigarea securităţii la incendiu şi stabilirea măsurilor ce se impun 

la realizarea unei construcţii pentru îndeplinirea acestei cerinţe este dată de metoda „Analiza Arborescentă a 
Greşelii”. Această metodă se bazează pe o diagramă arborescentă care descrie concordanţele între evenimente, 
care din păcate pot conduce la un sistem eronat de date.  
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Componentele securităţii la incendiu cum ar fi: tipul construcţiei, combustibilitatea materialelor, sistemele 
de protecţie şi caracteristicile persoanelor au fost considerate independente una câte una. Aceasta poate conduce 
la o multiplă protecţie inutilă. Pe de altă parte, lipsurile în protecţie pot exista când împreună aceste modalităţi 
nu sunt suficiente, deoarece sunt dovedite de marile pierderi care continuă să aibă loc. 

Conceptul arborescent al securităţii la incendiu este util în furnizarea unei structuri generale cu care se 
analizează potenţialul impact al varietăţii codurilor şi standardelor unei probleme de securitate la incendiu. Prin 
acesta se pot identifica golurile şi suprafeţele de prisos în strategiile de protecţie la foc ca un ajutor în luare 
deciziilor privind securitate la incendiu. Folosirea Conceptului arborescent al securităţii la incendiu trebuie 
însoţită de regulile inginereşti de protecţie la foc. 

În vârful arborescent al conceptului se află un dreptunghi care marchează „Obiectivele securităţii la 
incendiu”. Teoretic, diagrama este direcţionată către realizarea obiectivelor specifice, care sunt recunoscute 
drept „Managementul obiectivelor”. În acest caz, preocuparea este riscul principal al incendiului. 

Conceptul este de a stabili un obiectiv şi care sunt şansele de a-l obţine. 
Principalele trei obiective ale securităţii la incendiu sunt protecţia vieţii, protecţia proprietăţii şi 

continuitatea operaţiilor. Majoritatea obiectivelor privind operaţiile trebuie să includă înlăturarea unei pierderi 
catastrofale, evitarea panicii generale, conservarea pentru posteritate şi protecţia mediului înconjurător. 

Strategiile pentru obţinerea obiectivelor securităţii la incendiu sunt împărţite în două categorii: prevenirea 
incendiilor şi impactul incendiului. 

Astfel, se poate construi o structură arborescentă cu cele două tipuri de categorii de obiective derivând din 
principalele „Obiective ale securităţii la incendiu”. 

 
                                       Obiectivele securităţii  
                                            la incendiu 
 
 
 
 
              
             Prevenirea                                                Impactul  
             Incendiilor                                              Incendiului 
       
 
Prevenirea incendiilor este o ramură a Conceptului Arborescent al Securităţii la Incendiu, care include 

măsuri codificate reprezentative pentru activitatea de prevenire a incendiilor.  
Măsurile incluse în această ramură cer o monitorizare continuă a eficienţei acestora. Această 

responsabilitate este, de asemenea, atât pentru ocupanţi cât şi pentru arhitecţi şi constructori. 
Metodele de investigare a securităţii la incendiu sunt determinate în principal de proprietăţile materialelor 

folosite în construcţia clădirilor. Proprietăţile acestor materiale sunt stabilite prin STAS-uri şi Normative 
traduse sau adoptate a celor internaţionale sau europene în urma încercărilor la foc la care sunt supuse şi care se 
execută în diferite situaţii concrete, în laboratoare special amenajate. 
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ACORDAREA PRIMULUI AJUTOR ÎN SITUAŢII SPECIFICE 
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PROVOCATE ÎN TIMPUL SAU DIN CAUZA INCENDIILOR  
(ARSURI, INTOXICAŢII) 

 
 

Colonel ing. Adrian-Ovidiu ONOFREI 
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Dealul Spirii“ al Municipiului Bucureşti 

 
 

Subject 7: The paper presents first aid methods for cases specific for accidents occurred during or as a 
consequence of fire (burns, intoxication). 

 
Pe timpul şi/sau din cauza incendiilor persoanele aflate în spaţiul în care a izbucnit, în cele vecine, ori 

când se intervine la operaţiunile impuse de stingere a incendiilor, pot suferi unele traumatisme (vătămări 
corporale) sau chiar pot să-şi piardă viaţa.  

Printre cele mai frecvente afecţiuni suferite de oameni în timpul şi din cauza incendiilor se enumeră 
arsurile şi intoxicaţiile. 

 
Primul ajutor acordat în cazul arsurilor 
 
Arsura este o leziune determinată de agenţi termici (foc, lichide fierbinţi etc.), chimici, (acizi, baze), 

electrici, radioactivi etc. În funcţie de profunzimea leziunii se întâlnesc: 
a) arsurile de gradul I - limitate de straturile superficiale ale pielii (pielea este roşie şi ustură), exemplul 

tipic îl reprezintă arsura solară, provocată de expunerea prelungită la soare a pielii neantrenate; 
b) arsurile de gradul II cuprind grosimea pielii; pe piele, în regiunea arsă apar băşici cu conţinut seros, 

(gălbui), hematic; pe lângă durerea mare pe care o resimte victima, pericolul principal constă în infectarea 
conţinutului veziculelor; 

c) arsurile de gradul III în care leziunile depăşesc grosimea pielii, distrugând şi straturile mai profunde: 
grăsime, muşchi, vase, nervi, până la os; 

d) arsurile de gradul IV sunt cele care afectează cel mai greu corpul uman, pielea şi muşchii, fiind arse 
până la carbonizare profundă. 

Atenţia specială care trebuie acordată arsurilor este impusă de intensitatea deosebită a durerii, de pierdere 
a unei mari cantităţi de lichide (săruri şi proteine) prin suprafaţa arsă şi de faptul că prin rănile create se 
deschide o poartă largă microbilor, care găsesc în zonele arse un mediu propice de dezvoltare, producând 
infecţiile secundare. 

Primul ajutor va fi subordonat măsurilor de combatere a celor trei mari aspecte: 
- focul se va stinge aruncând peste victimă sau rostogolind-o pe pământ; formula ideală rămâne totuşi 

folosirea stingătorului; pentru calmarea durerilor, bolnavul va lua calmante; pentru reducerea pierderilor de 
lichide şi săruri se vor da victimei cantităţi mari de lichide, în nici un caz nu se va încerca dezbrăcarea victimei 
pentru că odată cu hainele carbonizate s-ar desprinde şi fâşii de piele, ceea ce ar mări suprafaţa pierderilor de 
lichide; 

- pentru prevenirea infecţiilor, zonele descoperite de tegument ars vor fi spălate cu apă sterilizată şi săpun, 
apoi bandajate; zonele afectate se acoperă în final cu comprese sterile sau dacă suprafeţele sunt întinse, cu un 
cearşaf curat; s-a demonstrat că arsurile care au cuprins peste 10% din suprafaţa totală a pielii reprezintă 
pericole pentru însăşi viaţa bolnavului însă arsurile ce cuprind peste 35% din suprafaţa totală a pielii sunt 
mortale. 

Şansele de supravieţuire sunt date de tratamentele moderne care se aplică numai în spitalele specializate. 
În cazul arsurilor chimice după stabilirea exactă a substanţelor care le-au provocat, se va utiliza antidotul 

corespunzător, astfel: 
- când arsura a fost provocată de acizi, rana se spală cu soluţie de bicarbonat de sodiu 3 – 5%; 



 50

- când agentul provocator a fost o bază, regiunea afectată se spală cu soluţie slabă de acid acetic sau de 
acid baric 1 – 2%; 

- în arsurile cu fosfor se foloseşte ca antidot soluţia de sulfat de cupru 2%; 
- în cazul arsurilor cu asfalt încins, pe timpul primului ajutor nu trebuie să se încerce îndepărtarea 

asfaltului lipit pentru că riscăm să desprindem fâşii de piele. 
În mod categoric este contraindicată folosirea unor materiale şi substanţe ca untdelemnul, jecolanul, 

jecozinul, albastrul de metilen, cerneala etc. 
Arsurile prin electrocutare vor fi tratate în acelaşi fel. De multe ori victima rămâne cu mâna fixată pe firul 

electric care a produs accidentul; salvatorul va trebui să înceapă acţiunea de prim-ajutor prin izolarea victimei 
de sursa de curent, utilizând mânuşi groase din cauciuc sau instrumente cu coadă de lemn cu care va deschide 
mâna victimei sau va tăia firul electric. 

Arsura prin electrocutare este un accident frecvent al lucrătorilor care îşi desfăşoară activitatea la 
înălţime. Ţinând cont de circumstanţele accidentării, dacă se adaugă şi căderea de la înălţime, victima va trebui 
examinată cu atenţie, pentru a-i verifica integritatea corporală. 

Electrocutarea este însoţită deseori de stop cardiac şi respirator, necesitând deci şi efectuarea promptă a 
manevrelor de reanimare cardio-respiratorie, masaj cardiac extern şi respiraţie artificială. 

Arsura este consecinţa contactului direct cu celulele vii, al unor agenţi termici (solide, gaze, vapori, 
lichide, flacără, radiaţie termică), al unor agenţi chimici (substanţe care intră în reacţie chimică cu efecte 
termice, cu substanţele care formează celulele ţesuturilor) şi al curentului electric (care trecând prin ţesuturi se 
transformă în energie termică). 

 
Clasificarea arsurilor: 
 
1. Arsurile de gradul I: limitate la straturile foarte superficiale ale pielii, se rezumă de fapt la iritarea 

terminaţiilor nervoase din piele, ceea ce explică roşeaţa, încălzirea, umflarea şi durerea ce se resimte pe zona 
afectata. 

Primul ajutor: 
* accidentatul va ţine suprafaţa de piele expusă căldurii, timp de 30 de minute până la o oră, sub jet de apă 

rece; 
2. Arsurile de gradul II: afectează tot stratul superficial al pielii (epidermul) care este separat de stratul 

mai profund (dermul), prin acumularea de lichid ieşit din vasele sanguine ale pielii. 
Apar deci băşicile, cu conţinut lichid gălbui, însă limpede. 
Primul ajutor: 
* accidentatul va tine suprafaţa de piele expusă căldurii sub jet de apă rece, după care va fi acoperită cu 

un pansament uscat steril: 
3. Arsurile de gradul III: afectează şi o parte mai mică sau mai mare din stratul profund al pielii (dermul). 

În aceste cazuri, arsura a afectat şi vasele de sânge existente la acest nivel (derm), motiv pentru care băşicile 
care apar, sunt umplute cu un lichid sanguinolent. 

Pericolul infectării acestor răni este mare, necesitând ca atare intervenţia medicului. 
Primul ajutor: 
* acoperirea suprafeţei arse cu pansamente curate preferabil sterile -după care accidentatul va fi 

transportat de urgenţă la spital: 
4. Arsurile de gradul IV: depăşesc prin violenţa lor toate straturile pielii afectând şi ţesuturile sau organele 

pe care ele le acoperă. Aspectul este de escara (rană fără vitalitate, acoperită de ţesuturi moarte), colorată în 
tonuri care variază de la alb la negru, în raport cu gradul de temperatură la care a fost supusă zona 
(caramelizare, carbonizare, calcinare etc.). 

Pericolul infecţiei în aceste cazuri este foarte mare. 
Primul ajutor: 
* acoperirea suprafeţei arse cu pansamente curate - preferabil sterile – după care accidentatul va fi 

transportat de urgenţă la spital; 
Posibilităţi ale arsurii: 
1. Arsura termică: gravitatea leziunii este dată de întinderea suprafeţei arse, de durata acţiunii agentului 

cauzal, de sediul leziunii (arsurile capului şi al gâtului sunt mai grave), de starea victimelor (copiii, bătrânii se 
apără mai greu în faţa bolii, unii din cauza imaturităţii, ceilalţi din cauza uzurii, la fel femeile însărcinate  
sau care alăptează. Preexistenţa unor boli cronice reprezintă o altă cauză de scădere a rezistenţei  
organismului. 
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2. Arsura chimică: este provocată de contactul ţesuturilor vii cu substanţe acide, baze sau anhidride. 
Regiunea arsă se va spăla sub jet continuu de apă încălzită la 24–28 °C. Fac excepţie de la această regulă 
arsurile cu oxid de calciu, acesta reacţionând violent cu apa, cu degajarea unei cantităţi mari de căldură. În 
aceste cazuri, întâi se şterge locul cu comprese sterile, uscate şi numai după aceea se poate spăla şi cu apă. 

3. Arsura prin curent electric: în acest caz primul ajutor constă numai din acoperirea rănilor cu comprese 
sterile şi trimiterea cât mai urgentă a bolnavului la spital. 

Paşi în acordarea primului ajutor: 
1. Scoaterea victimei de sub acţiunea agentului traumatizant; 
2. Îndepărtarea numai a elementelor vestimentare sau a obiectelor încinse care sunt în contact cu pielea şi 

a celor care se pot îndepărta cu uşurinţă, fără o traumatizare suplimentară a victimei; 
3. Calmarea victimei; 
4. Tratamentul local al rănilor provocate de arsură se va face numai în cazul plăgilor superficiale, sau în 

cazul marilor accidente - când acestea s-au produs în locuri îndepărtate, necesitând un transport de lungă durată 
(de peste 2 ore), până la cel mai apropiat spital; 

5. Transportul accidentatului la spital: se va face cât mai rapid cu putinţă. 
 
Primul ajutor în caz de intoxicaţii 

 
Intoxicaţia reprezintă starea patologică determinată de acţiunea unei substanţe toxice ce a pătruns în 

organism şi de reacţia organismului la prezenţa toxicului. Prin substanţă „toxică“ se înţelege orice substanţă 
care pătrunsă în organism pe diverse căi, provoacă tulburări funcţionale şi/sau alterări structurale, având ca 
rezultat o stare patologică. Intoxicaţiile pot fi voluntare – în cazul tentativelor de suicid, sau involuntare – 
accidentale.  

Pe timpul şi din cauza incendiilor, oamenii pot suferi unele intoxicaţii cu fum sau produse ale arderii, cum 
este oxidul de carbon, oxizii altor substanţe. 

Pentru acordarea primului ajutor în cazul intoxicării este necesar să se stabilească sursa de intoxicare faţă 
de care în continuare trebuie luate măsuri profilactice. 

a) Intoxicaţia cu fum se întâlneşte frecvent la incendiile pe timpul cărora se produce o ardere completă. 
Simptomele care însoţesc intoxicaţiile cu fum se manifestă prin moleşeală, senzaţii de vomă, greţuri. În cazul 
intoxicării cu fum de materiale combustibile solide (lemn, paie, furaje, hârtie) se administrează lapte proaspăt. 
Dacă după consumarea laptelui, accidentatul vomită, sunt semne că tratamentul aplicat este corect. Oricum 
persoanele intoxicate trebuie trimise la unităţi medicale pentru control şi analize specifice. 

b) Intoxicaţia cu dioxid de carbon este una dintre cele mai grave, ca formă de manifestare şi ca frecvenţă 
dintre intoxicaţiile acute. Dioxidul de carbon apare în urma arderii materialelor care conţin carbon (cărbune, 
lemne, gaze naturale, păcură) şi derivaţi (benzină etc.) atunci când arderea este incompletă.  

Monoxidul de carbon este un gaz, incolor, inodor, insipid. Acest gaz invizibil, otrăvitor, provine din 
arderea unor gaze precum gazul natural, motorina, petrolul sau a lemnelor (de exemplu în sistemul de încălzire 
casnic, în motoarele maşinilor, în sistemele de gătit sau focuri). Intoxicarea cu monoxid de carbon apare când se 
inhalează destul monoxid de carbon, încât acesta începe să înlocuiască oxigenul transportat de sânge. Aceasta 
se întâmplă, deoarece moleculele de monoxid de carbon se ataşează de celulele roşii din sânge de 250 de ori 
mai puternic decât cele de oxigen. În timp ce oxigenul din sânge este înlocuit de monoxidul de carbon, 
ţesuturile şi organele din organism care depind de acest oxigen, nu mai pot funcţiona normal.  

Manifestările clinice constau în tulburări neuropsihice (stare de ebrietate, agitaţie, somnolenţă), tahicardie 
şi tulburări respiratorii şi în final coma. Caracteristica este culoarea roşie-zmeurie a feţei.  

 
Intoxicaţia cu fum  
 
Intoxicaţia cu fum se produce de obicei în timpul incendiilor, fumul fiind nociv atât prin monoxidul de 

carbon pe care-l conţine cât şi prin efectul iritant la nivelul căilor respiratorii superioare. Manifestări clinice: 
cefalee, agitaţie, tulburări de conştienţă până la comă, depozite de funingine la nivelul orificiilor nazale, a gurii 
şi a faringelui, tuse, dispnee, voce răguşită, semne ale intoxicaţiei cu CO.  

Primul ajutor: – scoaterea victimei din mediul cu fum, având în vedere şi propria siguranţă; – evaluarea 
nivelului de conştienţă şi a funcţiilor vitale, cu începerea manevrelor de resuscitare cardio-respiratoare dacă este 
necesar; solicitarea ajutorului medical şi transportul victimei la spital – dacă este posibil; – administrarea de 
oxigen. 

http://www.sfatulmedicului.ro/Dictionar_medical/incalzire__musculara__prin_tragere_6562.html
http://www.sfatulmedicului.ro/Dictionar_medical/sange_8207.html
http://www.sfatulmedicului.ro/Dictionar_medical/oxigen_7030.html
http://www.sfatulmedicului.ro/Dictionar_medical/organism_4328.html
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Cantitatea de dioxid de carbon în aer creşte în încăperile cu o ventilaţie deficitară, în încăperile cu uşile 
închise etc. precum şi pe timpul incendiilor din spaţii închise. Prin respiraţie, dioxidul de carbon pătrunde odată 
cu aerul respirat în plămâni, din plămâni prin intermediul capilarelor pulmonare trece în sânge unde se fixează 
pe globulele roşii (hematii) împiedicând captarea şi fixarea oxigenului în vederea transportării la nivelul 
ţesuturilor (celulelor) organismului. 

Primele simptome (semne) se manifestă prin apariţia oboselii, durerii de cap, cu o senzaţie de apăsare în 
regiunea frunţii şi dilatarea vaselor cu sânge la nivelul pielii. După un timp, durerea de cap creşte în intensitate 
fiind însoţită de o senzaţie de zvâcnire a tâmplelor. Apare o uşoară ameţeală, randamentul fizic şi psihic începe 
să scadă (dificultate în gândire) se percepe o creştere a frecvenţei bătăilor inimii şi respiraţiei. 

Absorbţia în continuare a oxidului de carbon face ca simptomele descrise să se accentueze. Durerea de 
cap devine puternică, slăbiciunea şi ameţeala devin mai accentuate, apar tulburări de vedere şi auz, pot să apară 
greaţă şi vărsături (dacă intoxicatul a servit masa). În faza următoare, intoxicatul se prăbuşeşte din cauza 
slăbiciunii musculare, pierzându-şi ulterior şi cunoştinţa. Moartea poate surveni prin stop cardiac – respirator - 
în situaţia când nu se întrerupe contactul cu oxidul de carbon. Primul ajutor constă în: 

- scoaterea din atmosfera cu oxid de carbon; 
- efectuarea respiraţiei artificiale şi a masajului cardiac extern atunci când se constată oprirea respiraţiei şi 

a bătăilor inimii (absenţa pulsului); 
- administrarea de oxigen 100% dacă se dispune de aparat de inhalat oxigen; 
- aşezarea intoxicatului pe targă sau pe o pătură până ce va fi transportat la spital. 
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SISTEME DE STINGERE A INCENDIILOR CU NAF SIII 
 
 

Colonel ing. Ştefan-Victor CIŞMIGIU 
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Codrii Vlăsiei“ al Judeţului Ilfov 

 
 

Subject 8: The paper presents the use of fire extinguishing system using NAF SIII. 
 

1. Proprietăţile substanţei de stingere a incendiilor cu NAF SIII 
 
Substanţa NAF SIII este un gaz lichefiat compus dintr-un amestec de hidrocarburi (HCFC) şi un aditiv de 

dezintoxicare numit NAF II care reduce produsele toxice rezultate în urma arderii. 
 
Proprietăţile fizico-chimice ale NAF SIII sunt următoarele: 

- presiunea de vaporizare              948 kPa                  la temperatura de 250C; 
- densitatea                                     1,20kg/l                 la temperatura de 250C; 
- căldura latentă de vaporizare      225,6kJ/k                la temperatura de 250C; 
- masa moleculară                           92.9;  
- temperatura de îngheţ                 -107,20C;  
- temperatura critică                        124,40C; 
- presiunea critică                           6647 kPa; 
- volumul critic                                 162 ml/mol; 
- densitatea critică                          0,577 kg/l; 
- densitatea vaporilor saturaţi           4,5g/l                  la punctual de  fierbere;  
- căldura specifică a lichidului          1,25 kJ/kg          la temperatura de 250C; 
- vâscozitatea lichidului                    0,21centipoise    la temperatura de 250C; 
- gradul de solubilitate al  
  NAF SIII în apă                              0,084%               la temperatura de 250C; 
- gradul de solubilitate al 
apei in NAF SIII                                0,12%                la temperatura de 250C; 
 
Stabilitatea şi reactivitatea chimică a NAF SIII: 
- în condiţii normale NAF SIII este un compus stabil; 
- poate reacţiona violent cu aluminiu, sodiu sau potasiu, toate sub forma de pudră; 
- poate să detoneze dacă este adus în contact cu litiu; 
- se descompune termic în clorură de hidrogen, fluorură de hidrogen şi  fosgen;  
- potenţialul de distrugere a stratului de ozon                             -O.D.P.=0,04; 
- potenţialul de încălzire globală a atmosferei (efect de seră)     -G.W.P.=0,1; 
- timpul de viaţă în atmosferă                                                       -A.L.T. =7ani; 
Substanţa de stingere NAF SIII este o alternativă a HALON-ului 1301. 

Pentru comparaţie, în tabelul 1 sunt date proprietăţile fizice ale NAF SIII şi ale HALON  1301, 
FM200TM, FE 13 şi PCF 410. 
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TABELUL 1 
Proprietăţile fizice ale substanţelor de stingere a incendiului NAF SIII, 

HALON 1301, FM200lTM, FE 13 si PCF 410 
(tabel comparativ). 

 
 

Proprietăţi fizice NAF SIII* HALON 
1301 FM200** FE13** PCF410** 

ODP 0,044 16 0 0 0 
GWP 0,1 0,8 0,6 13 18,2 
ALT(ani) 7 107 42 400 >500 

Masă moleculară 92,9 148,95 170 70,01 238,03 
Punct de fierbere[0C] -38,3 -57,75 -16,4 -82 -2 
Densitatea lichidului la 
250C[kg/l] 1,20 1,57 1,42 0,66 1,51 

Indicele NOEL 
(influenţă cardiacă) >10% 5% 8,1% 50% 40% 

Indicele LOEL 
(influenţă cardiacă) >10% 7,5% 10,5% >50% >40% 

Toxicitatea 
[15 min.ppm] 640.000 800.000 >800.000 >650.000 n/a 

Greutatea specifică 1,09 1 1,70 1,80 2,11 
Concentraţia minimă de 
stingere [%] 7,2 4,2 5,8 13 5,9 

Concentraţia standard de 
stingere[%] 8,6 5 7 15,6 7,1 

Aviz EPA pentru încăperi 
ocupate acceptat restricţionat acceptat restricţionat restricţionat 

 
*     - date furnizate de laboratoare independente 
**   - date furnizate de producător 
** - date furnizate de LPG HALON SYSTEMS (Spania) 

 
2. Componentele, comanda şi punerea în funcţiune a instalaţiei de stingerea incendiilor cu NAF 

SIII. 
 
Instalaţia de stingere a incendiilor cu NAF SIII se compune din: 
- recipiente (butelii) cu NAF SIII; 
- dispozitive de acţionare; 
- dispozitive şi echipamente de detecţie, semnalizare şi comandă ; 
- duze pentru refularea NAF SIII; 
- tabloul de comandă; 
- cabluri de legătură; 
Verificarea conexiunilor între detector, butelie şi tabloul de comandă constă din: 
- conectarea tuturor cablurilor la tabloul de comandă; 
- conectarea simulatorului la senzor; 
- conectarea simulatorului la butelii: 
- conectarea la sursa de tensiune; 
- se apasă butonul de control pentru verificarea tuturor LED-urilor; 
- se verifică dacă toate LED-urile sunt stinse;  
- se simulează o greşeală la simulatorul buteliei şi LED-ul trebuie să fie verde; 
- se deconectează simulatorul buteliei şi LED-ul trebuie să fie roşu ; 
- se apasă butonul detectorului de incendiu şi toate LED-urile buteliilor trebuie să se aprindă. 

Înainte de punerea în funcţiune a sistemului de stingere a incendiilor cu NAF SIII se procedează astfel:  
      - se conectează detectoarele de incendiu; 
      - se testează buteliile cu NAF SIII; 
      - se deconectează duza de refulare şi se conectează echipamentul de testare; 
      - se testează circuitul electric al buteliei; 

   - se verifică funcţionarea detectorului prin apropierea flăcării unui chibrit la distanţa de 10 cm de 
acesta; 

   - se conectează cablurile la butelie; 
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În caz de incendiu, instalaţia intră automat în funcţiune şi stinge incendiul în faza incipientă într-un 
interval de timp scurt, de ordinul milisecundelor. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig. 1. Sistem ultrarapid de stingere a incendiilor cu NAF SIII (schema instalaţiei): 
           - detectoare duale in spectrul infraroşu: 3 milisecunde; 
           - centrala de control: 2 milisecunde; 
           - timpul de răspuns al valvei: 5 milisecunde; 
           - timpul de descărcare a buteliei: 70 milisecunde; 
 
 
 
 
 

 
    Fig. 2. Diferite imunităţi ale sistemului de detecţie la alarme false. 

- lumina şi flacăra chibriturilor sunt de natură hidrocarbonică şi detecţia acestor 
  surse luminoase sunt dependente de intensitatea lor; 
- lumina flăcării unui băţ de chibrit nu poate fi detectată dacă se află la o distanţă mai mare de 15 cm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.2. Diferite imunităţi ale sistemului de detecţie la alarme false. 
- lumina şi flacăra chibriturilor sunt de natură hidrocarbonică şi detecţia acestor 
  surse luminoase sunt dependente de intensitatea lor ; 
- lumina flăcării unui băţ de chibrit nu poate fi detectată dacă se află la o 
   distanţă mai mare de 15 cm. 
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Fig. 3. Detector dual în spectru infraroşu pentru sistemul ultrarapid de detectare şi stingere a incendiilor.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4. Centrala electronică de control a semnalului de incendiu primit de la detector şi de comandă a 
deschiderii valvei buteliei cu  NAF SIII. 
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Fig.5. Butelie cilindrică din oţel rezistentă la presiuni mari (52 bar) prevăzută cu valvă automată de deschidere. 
Masa nominală de NAF SIII stocată in butelie la presiunea de 52 bar este de 2 kg (tipul I)  

sau de 3,5 kg (tipul II). 
 

3. Procedee de stingere a incendiilor cu NAF SIII. 
 
Sistemele de stingere a incendiilor cu NAF SIII pot fi: 
- cu inundare totală; 
- cu inundare locală; 
Inundarea totală cu NAF SIII se poate realiza numai în incinte închise, la care uşile, ferestrele, 

tubulaturile etc., se pot închide înainte sau simultan cu începerea deversării NAF SIII. Pentru stingerea 
incendiilor din interiorul incintelor închise prin inundare totală, întreg spaţiul incintei trebuie să fie umplut cu 
NAF SIII, astfel încât procentul de oxigen să scadă, în timpul cel mai scurt posibil, sub limita de menţinere a 
arderii. 

La sistemele cu inundare locală, trebuie să se asigure inundarea cu NAF SIII pe suprafeţe limitate. 
Procedeul se foloseşte la stingerea incendiilor de suprafaţă, în special de lichide combustibile sau suprafeţe 
solide, în spaţii unde nu sunt condiţii pentru o inundare totală. 

 
4. Mecanismul stingerii incendiilor cu NAF SIII. Domenii recomandate pentru stingerea 

incendiilor cu NAF SIII 
 

Capacitatea de stingere a incendiilor cu substanţa (gazul) NAF SIII a fost testată în laboratoare 
independente. Timpul de stingere a incendiilor este de ordinul milisecundelor. Testele de determinare a 
descompunerii NAF SIII în timpul stingerii incendiului indică reducerea halogenilor datorită substanţei de 
dezintoxicare NAF II. 
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NAF SIII fiind o alternativă pentru HALON 1301 are aceleaşi domenii de utilizare ca aceasta şi în 
plus, poate fi folosit pentru stingerea incendiilor pe mijloace de luptă mecanizate (tancuri). NAF SIII poate 
înlocui HALON 1301 în instalaţiile fixe, proiectate pentru HALON 1301, fără schimbarea instalaţiei, cu 
excepţia duzelor de refulare. 

În tabelul 2 sunt precizate condiţiile de utilizare a substanţei NAF SIII, varantele HCFC – 124 şi 
HCFC – amestecuri la stingerea incendiilor din spaţiile (încăperile) ocupate de persoane. 

 
TABELUL 2 

 
 
 

Condiţii de utilizare a substanţei NAF SIII,  
variantele HCFC-124 şi HCFC – amestecuri, la stingerea incendiilor din spaţiile  

(încăperile) ocupate de persoane. 
 
 

Substanţa Decizie Condiţii de 
utilizare 

Comentarii 

NAF SIII 
Varianta 
HCFC-124 

acceptat - pentru spaţii ocupate, 
unde evacuarea nu se 
poate face într-un 
minut, se foloseşte în 
concentraţie sub limita 
NOEL; 
- pentru spaţii ocupate, 
unde evacuarea se 
poate face între 30-60 
secunde, se foloseşte în 
concentraţie sub limita 
LOEL; 
- tot personalul trebuie 
evacuat înainte ca 
amestecul HCFC-124 
să ajungă la 2,5%; 

- concentraţia standard este de 9,8%; 
- NOEL este de 1%; 
- LOEL este de 2,5%; 
Este necesar ca personalul să fie avertizat 
prin alarme şi să aibă suficient timp pentru 
a evacua încăperea; 

NAF SIII 
Varianta 
HCFC- 
amestecuri 

acceptat - pentru spaţii ocupate, 
unde evacuarea nu se 
poate face într-un 
minut, se foloseşte în 
concentraţie sub limita 
NOEL; 
- pentru spaţii ocupate, 
unde evacuarea se 
poate face între 30-60 
secunde, se foloseşte în 
concentraţie sub limita 
LOEL; 
- tot personalul trebuie 
evacuat înainte ca 
amestecul HCFC să 
ajungă la 10,3%.  

- concentraţia standard este de 10,3%; 
- NOEL este de 10,3%; 
- LOEL este mai mare. 
Se fac teste de cardiotoxicitate de către 
EPA (Agenţia de Protecţie a Mediului); 
- evacuarea trebuie făcută înainte ca 
amestecul să ajungă la 10,3%; 
Este necesar ca personalul să fie avertizat 
prin alarme şi să aibă suficient timp pentru 
a evacua încăperea. 
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     Fig. 6 Diagrama timpului de răspuns a valvei buteliei cu NAF SIII: 

-durata semnalului de deschidere a valvei: 4,296 milisecunde; 
-timpul de descărcare: 40 milisecunde; 
-masa de NAF SIII: 3,5 kg; 
-presiunea NAF SIII în butelie: 52 bar. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Fig. 7 Diagrama de variaţie a presiunii în funcţie de timp, în spaţiul inundat cu NAF SIII: 
               - limita toleranţei umane: 0,5 bar; 

         - presiunea la descărcare: sub 0,5 bar scade la valoarea presiunii atmosferice  
în 400 milisecunde. 
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Fig. 8 Aplicaţia sistemului ultrarapid de stingere a incendiilor cu NAF SIII la 
 mijloace mecanizate de luptă (tancuri): 

- timpul de penetrare: 0-1 milisecunde; 
- timpul de detecţie a exploziei: 1-9 milisecunde; 
- timpul de dispersie a NAF SIII: 9-70 milisecunde; 
- timpul total de stingere a incendiului: 120 milisecunde.  

 
5. Riscuri 

 
În concentraţii mai mari decât concentraţia standard de 10,3% necesară stingerii incendiilor, NAF SIII 

poate produce asfixia. 
    NAF SIII are o toxicitate scăzută la inhalare, concentraţia sa letală fiind peste limita atinsă în 

situaţii de urgentă. 
Efectele expunerii la NAF SIII pot fi: iritaţii uşoare ale nasului şi ale căilor respiratorii, ameţeli. 

Expunerile severe pot provoca: greaţa, voma, palpitaţii ale inimii şi decesul prin stop cardiac. Contactul cu 
ochii poate provoca iritaţii. Acest produs poate avea efect criogenic ce provoacă degerături. 

 
6. Dimensionarea instalaţiilor de stingere a incendiilor cu NAF SIII 
 
Determinarea cantităţii de substanţă de stingere, a numărului de butelii şi alegerea celorlalte 

echipamente din compunerea instalaţiei, se efectuează cunoscând valorile concentraţiilor de stingere a 
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incendilor cu NAF SIII date în tabelul 1 şi volumul net al spaţiului inundat. La dimensionarea instalaţiei de 
stingere a incendiilor cu NAF SIII se va ţine seama de prevederile din documentaţiile producătorilor de 
echipamente pentru aceste instalaţii. 

 
7. Executarea instalaţiilor de stingere a incendiilor cu NAF SIII 

 
a) Condiţii generale privind executarea instalaţiilor de stingere a incendiilor cu NAF SIII 
 
NAF SIII fiind un gaz lichefiat se depozitează sub presiune, în butelii din oţel, inscripţionate şi verificate 

ISCIR, luând măsuri speciale pe timpul transportului şi depozitarii acestora. 
Se va evita transportul buteliilor cu NAF SIII în vehicule în care spaţiul de depozitare a buteliilor nu este 

separat de cabina şoferului.    
Şoferul vehiculului trebuie avertizat şi instruit în legătură cu potenţialele pericole şi riscuri pe care le 

comportă transportul buteliilor cu NAF SIII, pentru a se evita orice accident sau situaţie de urgenţă. 
Înainte de efectuarea transportului buteliilor cu NAF SIII se iau următoarele măsuri de siguranţă: 

-toate valvele să fie închise şi bine fixate; 
-să se asigure o ventilare corespunzătoare; 
-buteliile să fie inscripţionate; 
-să se evite orice fel de lovituri sau manevre greşite ale buteliilor cu NAF SIII. 

Depozitarea buteliilor cu NAF SIII se va face în locuri cu temperaturi moderate, uscate şi bine ventilate. 
Depozitarea şi păstrarea buteliilor cu NAF SIII neutilizate se va face cu duza de refulare închisă. 
Deoarece buteliile descărcate pot conţine substanţe reziduale trebuie luate măsuri de siguranţă la 

depozitarea acestora. 
Încărcarea/ reîncărcarea buteliilor cu NAF SIII se va face numai în butelii perfect etanşe, pentru evitarea 

scăpărilor accidentale. 
Beneficiarul instalaţiei are obligaţia de a asigura depozitarea în condiţii de siguranţă a echipamentelor şi 

materialelor instalaţiei de stingere, până la terminarea montajului şi punerii în funcţiune a instalaţiei, 
răspunzând împreună cu unitatea de montaj de păstrarea acestora. 

Înainte de montarea echipamentelor şi acelorlalte accesorii aferente instalaţiei de stingere a incendiilor cu 
NAF SIII se va verifica starea lor, neadmiţându-se trecerea la montaj dacă prezintă defecţiuni. 

 
b) Montarea instalaţiei de stingere a incendiilor cu NAF SIII 
 
Este interzisă montarea în instalaţie a buteliilor cu scăpări de NAF SIII. Acestea se vor înlocui şi trimite la 

verificare.  
Se va acorda o atenţie deosebită montării corecte a cablurilor de legătură, a detectoarelor de incendiu şi a 

duzelor de refulare a NAF SIII. 
La montarea echipamentelor de stingere a incendiilor cu NAF SIII se vor respecta instrucţiunile de montaj 

stabilite în documentaţia tehnică a furnizorului de echipamente. 
 
c) Probarea şi recepţia instalaţiilor de stingere a incendiilor cu NAF SIII 
 
Instalaţiile de stingere a incendiilor cu NAF SIII sunt supuse probei hidraulice de rezistenţă la o presiune 

egală cu 1,5 ori presiunea de regim, probei de etanşeitate şi probei de funcţionare a instalaţiei de stingere. 
Probele se fac coordonat, sub conducerea executantului lucrării şi în prezenţa beneficiarului, iar 

rezultatele verificărilor şi probelor efectuate se consemnează într-un proces verbal de recepţie. 
 
Odată cu încheierea probelor şi recepţia instalaţiei trebuie definitivată şi instruirea personalului care va 

asigura exploatarea şi întreţinerea instalaţiei de stingere cu NAF SIII, consemnându-se în procesul verbal de 
recepţie acest lucru. 

Recepţionarea lucrărilor se va face de către o comisie, întocmită în conformitate cu legislaţia în vigoare. 
Comisia este obligată să verifice: 

- respectarea prevederilor din cadrul proiectelor de execuţie şi documentaţiile tehnice; 
- respectarea prevederilor prezentului normativ şi a celorlalte prescripţii tehnice privind executarea 

şi montarea instalaţiei de stingere a incendiilor cu NAF SIII; 
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- procesele-verbale de recepţie internă, certificatele de calitate şi garanţie a echipamentelor şi 
materialelor, precum şi agrementările tehnice ale acestora; 

- existenţa panourilor de avertizare privind evacuarea personalului, a instrucţiunilor de exploatare 
şi a măsurilor ce se întreprind în timpul unei intervenţii, în caz de incendiu; 

Orice neconcordanţă între proiect şi execuţie se va remedia, în funcţie de importanţă, imediat sau la un 
termen stabilit, corelat cu data dării în exploatare a obiectivului, astfel încât să fie asigurate măsurile de 
securitate în caz de incendiu. 

 
d) Măsuri de tehnica securităţii şi protecţiei muncii şi de prevenire şi stingere a incendiilor. 
 
În toate locurile unde se foloseşte NAF SIII, ca substanţă de stingere a incendiilor şi există riscul ca 

oamenii să fie afectaţi, trebuie să se prevadă măsuri corespunzătoare de siguranţă, care să asigure evacuarea 
promptă a acestora sau evitarea intrării lor într-o asemenea atmosferă viciată. Totodată se vor prevedea mijloace 
de prim ajutor pentru persoanele surprinse în atmosferă cu NAF SIII. Măsurile de siguranţă corespunzătoare pot 
include antrenamentul personalului, semnale de alarmă, alarme de descărcare şi utilizarea aparatelor autonome 
de respiraţie. 

Personalul de exploatare şi întreţinere a instalaţiilor de stingere a incendiilor cu NAF SIII va fi instruit 
corespunzător şi va lua la cunoştinţă prevederile prezentului normativ şi măsurile specifice de tehnica securităţii 
şi protecţiei muncii şi de prevenire şi stingere a incendiilor corespunzătoare acestor instalaţii de stingere. 

În toate locurile unde se foloseşte NAF SIII ca substanţă de stingere a incendiilor, existând riscul ca 
oamenii să fie afectaţi, trebuie să se prevadă indicatoare de avertizare a pericolului. 

În caz de descărcare accidentală a NAF SIII se procedează la evacuarea de urgenţă a personalului din 
incintă; accesul ulterior se va face purtând masca contra gazelor. Descărcarea accidentală a buteliei cu NAF 
SIII poate fi oprită folosind pământ, nisip sau alte materiale absorbante. Materialele folosite pentru stoparea 
descărcării accidentale a buteliilor cu NAF SIII vor fi depozitate în containere speciale, inscripţionate. 

Limita maximă de expunere a persoanelor la acţiunea NAF SIII este de 1000 ppm.  
Personalul de exploatare şi întreţinere a instalaţiei de stingere a incendiului cu NAF SIII va fi dotat cu 

următoarele echipamente de protecţie: 
- mănuşi impermeabile; 
- la peste 1000 ppm se utilizează aparatul autonom de respiraţie; 
- ochelari de protecţie, mască de protecţie pentru faţă; 
- încălţăminte impermeabilă de protecţie; 
- îmbrăcăminte de protecţie confecţionată din materiale rezistente ca: neoprenul, PVC, cauciuc 

natural 
 
În situaţii accidentale se vor acorda următoarele măsuri de prim ajutor persoanelor expuse la acţiunea 

NAF SIII: 
- în caz de inhalare se scoate victima la aer curat; 
- în caz de stop respirator se face respiraţie artificială sau se administrează oxigen şi se apelează la un 

cadru medical; 
- în caz de contact la nivelul ochilor se îndepărtează imediat substanţele chimice şi se spală ochii cu 

apă caldă timp de 20 minute, ţinându-se pleoapele cât mai depărtate; în situaţii mai grave se apelează la un 
cadru medical; 

- în caz de apariţie a degerăturilor prin contact cu pielea se spală imediat zona afectată cu apă caldă 
timp de 20 minute şi se îndepărtează cu atenţie sub jet de apă îmbrăcămintea de pe zona afectată. Dacă este 
cazul se apelează la un cadru medical; 

- în caz de ingurgitare nu se administrează nici un fel de medicament pe cale orală victimei lipsite de 
cunoştinţă. A nu se provoca stare de vomă. Ulterior se administrează 250-300 ml apă şi se apelează la un cadru 
medical. 

Se interzice fumatul pe timpul operaţiilor de manevrare a instalaţiei de stingere a incendiului  
cu NAF SIII. 

 
8. Elaborarea instrucţiunilor de întreţinere şi exploatare a instalaţiilor de stingere a incendiilor cu 

NAF SIII 
 
Proiectantul instalaţiilor de stingere a incendiilor cu NAF SIII are obligaţia ca odată cu documentaţia 

tehnică de proiectare să elaboreze şi instrucţiunile de întreţinere şi exploatare a instalaţiei. 
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Beneficiarii instalaţiei de stingere a incendiilor cu NAF SIII au obligaţia de a înfiinţa un registru de 
evidenţă a instalaţiei, numerotat şi sigilat, în care se vor consemna datele principale privind exploatarea, 
verificarea şi întreţinerea instalaţiei. Registrul va conţine următoarele date: 

- caracteristicile principale ale instalaţiei; 
- data punerii în funcţiune; 
- data verificării instalaţiei; 
- elementele verificate; 
- numele persoanei însărcinate cu verificarea instalaţiei; 
- data încărcării şi punerii instalaţiei în stare de intervenţie; 
- defecţiunile apărute; 

 
În registrul de evidenţă, la descrierea caracteristicilor principale ale instalaţiei se vor preciza operaţiunile 

ce trebuie să se execute în concordanţă cu instrucţiunile de exploatare şi a prevederilor din cărţile tehnice. 
Conducerea societăţii deţinătoare a instalaţiei de stingere a incendiilor cu NAF SIII va numi prin ordin scris un 
responsabil al instalaţiei, care are obligaţia de a verifica respectarea instrucţiunilor de exploatare, starea tehnică 
a instalaţiei şi de a consemna în registrul de evidenţă orice defecţiune constatată, urmărind remedierea acesteia 
în cel mai scurt timp. Prin grija acestui responsabil vor fi afişate instrucţiunile de exploatare, schemele de 
funcţionare (schema bloc şi schema generală desfăşurată, extrase din proiectele de execuţie), precum şi 
instrucţiunile de protecţia muncii. 

Având în vedere faptul că o instalaţie de stingere a incendiilor cu NAF SIII poate sta fără utilizare 
perioade îndelungate, este necesar să se execute un program strict de întreţinere, exploatare şi verificări 
periodice, care să asigure funcţionarea corectă a instalaţiei la momentul oportun. 

Extinderea, modificarea sau completarea unor instalaţii de stingere a incendiilor cu NAF SIII, se pot face 
numai pe baza unei documentaţii tehnice avizată de proiectantul general şi aprobată de forurile competente.  
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IDENTIFICAREA, EVALUAREA ŞI CONTROLUL 
RISCURILOR DE INCENDIU  

LA GOSPODĂRIILE DE CABLURI ELECTRICE 
 
 

Ing. Florin DOBRE 
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Gen. Ieremia Grigorescu“ al Judeţului Galaţi 

 
 
Subject 9: The paper presents methods of identification, evaluation and control of fire risk from electric cables 
in  household.  

 
1. Noţiuni introductive şi definiţii 
 
Cerinţe: 
a) scopurile analizei;  
b) stabilirea sistemului/procesului supus evaluării;  
c) natura pericolelor de incendiu determinate de funcţiuni, activităţi şi/sau procese tehnologice;  
d) stabilirea limitei/limitelor de acceptabilitate;  
e) identificarea pericolelor de incendiu;  
f) metoda/metodele utilizată/utilizate pentru analizarea probabilităţii şi consecinţelor, precum şi adecvarea 

acestora la sistemul/procesul supus analizei;  
g) estimarea şi cuantificarea;  
h) evaluarea;  
i) concluzii, recomandări, măsuri de reducere sub nivelul/limita de acceptabilitate.  
 
Identificarea riscurilor de incendiu reprezintă procesul de estimare şi cuantificare a riscului asociat unui 

sistem/proces, determinat pe baza probabilităţii de producere a incendiului şi a consecinţelor evenimentului 
respectiv.  

Evaluarea riscului de incendiu reprezintă procesul de comparare a riscului de incendiu identificat cu un 
nivel limită prestabilit, denumit în continuare risc de incendiu acceptat.  

Controlul riscurilor de incendiu reprezintă ansamblul măsurilor tehnice şi organizatorice destinate 
menţinerii sau reducerii riscurilor în limitele de acceptabilitate stabilite.  

 
Aspecte generale privind noţiunea de risc 
În sens general noţiunea de risc exprimă posibilitatea (probabilitatea) de a se produce un anumit pericol 

(eveniment). 
Astfel, unui pericol (eveniment) i se poate atribui un anumit risc, lucru care însă depinde de doi factori: 

Posibilitatea de apariţie a evenimentului; 
Consecinţele producerii evenimentului. 

 

Fig. 1

EVENIMENT
(PERICOL)

Posibilitatea
de aparitie

Consecintele 
producerii

Conexiunile dintre risc, probabilitatea de aparitie
a evenimentului si consecintele acestuia  
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Pornind de la aceste conexiuni putem spune că: 
 

RISCUL = POSIBILITATE x CONSECINŢE 
R = P X C 
 

Această exprimare denotă faptul că riscul poate fi ridicat în situaţia în care fie posibilitatea, fie 
consecinţele evenimentului sunt mari şi sigur este mare când ambele (P, C) sunt mari. Reprezentarea grafică a 
celor două elemente ale riscului permite o evaluare a acestuia, respectiv conduce la o ierarhizare a valorilor de 
risc. 

 

Fig. 2

ATITUDINE 
SELECTIVÃ

ACCEPTABIL

ATITUDINE
FATÃ DE RISC

CONSECINTE

POSIBILITATE

1. Risc neglijabil

2. Risc minor

3. Risc mediu

4. Risc major

5. Dezastru 

NIVEL DE RISC

Ierarhizarea valorilor de risc

5

 
 
Interpretarea riscului (analiza acestuia) presupune o comparaţie între diferitele niveluri de posibilităţi şi 

consecinţe, cărora li se pot asocia valori cuantificabile, după cum urmează: 
 
a)  POSIBILITATEA (PROBABILITATEA) 

NIVELUL 
(P) POSIBILITATEA FRECVENŢA DE APARIŢIE A 

EVENIMENTULUI 
5 Permanent Zilnic 
4 Frecvent O dată la zece zile 
3 Posibil O dată la o sută de zile 
2 Puţin posibil O dată la o mie de zile (3 ani) 
1 Aproape imposibil O dată la 30 de ani 

 
                      b) CONSECINŢE 

NIVELUL 
(C) CONSECINŢELE 

5 Dezastruoase 
4 Foarte mari 
3 Mari 
2 Moderate 
1 Neglijabile 

 
c) RISCULR = P X C 

Rezultatul produsului Valori de risc Clasificarea riscului 
20 – 25 5 Dezastru 
10 – 19 4 Major 
5 – 9 3 Mediu 
2 – 4 2 Minor 

1 1 Neglijabil 
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B. Metode de evaluare a riscului de incendiu 
 

Pentru evaluarea riscului de incendiu se pot utiliza metode: matematice, analitice, grafice şi/sau 
combinate.  

 
B.1. Metodele matematice de evaluare a riscului de incendiu 
 
Metodele matematice de evaluare a riscului de incendiului constau în determinarea unei valori numerice 

ataşată sistemului supus evaluării, valoare calculată cu o formulă de calcul în care intervin ca necunoscute 
factorii de risc, consecinţele acestora, efectele măsurilor de protecţie la foc prevăzute, precum şi posibilitatea de 
activare a factorilor de risc. Fiecare dintre factorii de risc sunt cuantificaţi (exprimaţi prin valori numerice) pe 
baza unei scări alese. 

 

a
M
PCRinc ⋅=

2.0 
 
în care :Rinc –  riscul de incendiu al obiectivului; 

PC  – pericolul potenţial de incendiu şi consecinţe generate de factorii de risc existenţi; 
M   – totalitatea măsurilor de protecţie la foc asigurate; 
A   – coeficient care exprimă probabilitatea de activare a factorilor de risc, specific pentru 

tipuri de obiectiv. 
 
La rândul lor factorii P, C, M sunt exprimaţi prin relaţii de calcul în care necunoscutele sunt elemente 

specifice categoriei de factori. 
Valoarea obţinută pentru riscul de incendiu (Rinc) se compară cu anumite valori ale riscului admis 

(acceptat) pentru tipul de obiectiv, notat cu Ri admis. Se consideră că situaţia analizată este acceptabilă dacă  
 

Rinc ≤   Ri admis2.1 
 
B.2. Metodele analitice de evaluare a riscului de incendiu 
 
Metodele analitice de evaluare a riscului de incendiu constau în analizarea pe baza algoritmilor logici, a 

tuturor disfuncţionalităţilor ce pot apare în sistemul supus evaluării şi a căror finalitate este incendiul.  
Dintre aceste metode menţionăm : analiza modurilor de defectare şi a efectelor acestora, analiza arborelui 

defectărilor, analiza arborelui de evenimente, metodologia de analiză a disfuncţiilor sistemelor, metoda 
organizată şi sistemică de analiză a riscurilor. 

 
B.3. Metodele grafice de evaluare a riscului de incendiu 
 
Metodele grafice de evaluare a riscului de incendiu se bazează pe exprimarea acestuia funcţie de doi 

parametrii globali şi compararea acesteia cu anumite domenii de acceptabilitate. Cei doi parametrii globali sunt 
probabilitatea P de apariţie a evenimentului şi nivelurile de gravitate G a consecinţelor. 

Astfel riscul de incendiu se exprimă prin relaţia: 
 

Rinc = f (P,G)2.2 
 
Dacă se reprezintă funcţia într-un sistem de coordonate P-G se vor obţine nişte zone ce pot fi grupate în 

două domenii: riscuri acceptabile şi riscuri inacceptabile. 
Nivelurile de gravitate permit o evaluare estimativă a efectelor incendiului asupra construcţiilor şi 

utilizatorilor, acestea sunt: 
 Nivel 0 – fără consecinţe; 
 Nivel 1 – consecinţe minore; 
 Nivel 2 – consecinţe semnificative; 
 Nivel 3 – consecinţe grave; 
 Nivel 4 – consecinţe foarte grave; 
 Nivel 5 – consecinţe catastrofale. 
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Nivelurile 4 şi 5 corespund incendiilor în masă. 
Probabilitatea de producere a incendiilor se poate exprima calitativ prin : 

 Evenimente improbabile – 5; 
 Evenimente extrem de rare – 4; 
 Evenimente rare – 3; 
 Evenimente probabile, dar nu frecvente – 2; 
 Evenimente frecvente – 1. 

 
Riscul de incendiu ataşat unui obiectiv va  corespunde unui punct în una din zone, situându-se astfel în 

unul din cele două domenii. 
 

DOMENIUL RISCURILOR ACCEPTABILE

(GRAVITATE)

P
(PROBABILITATE)

5

4

3

2

1

0

Improbabil Rar Probabil Frecvent
1 2 3 4 5

 
 

Fig. 3. Reprezentarea riscului în sistemul de coordonate probabilitate-gravitate 
 
Menţinerea riscurilor în limitele de acceptabilitate se realizează pe baza unor măsuri tehnice şi 

organizatorice, respectiv prin controlul riscurilor. Transpunerea practică a măsurilor de control a riscurilor de 
incendiu se poate realiza prin: 

- examinarea sistematică şi calificată a factorilor de risc determinaţi; 
- stabilirea persoanelor cu atribuţii pentru implementarea măsurilor de apărare împotriva 

incendiilor şi supravegherea acestora; 
- stabilirea şi elaborarea responsabilităţilor, sarcinilor, instrucţiunilor şi măsurilor de apărare 

şi aducerea la cunoştinţa salariaţilor; 
- asigurarea mijloacelor tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor, a personalului necesar 

intervenţiei şi a condiţiilor pentru pregătirea acestuia. 
 

C. Controlul riscului de incendiu 
 

Controlul riscului de incendiu reprezintă ansamblul măsurilor tehnice şi organizatorice destinate 
menţinerii riscurilor în limitele de acceptabilitate stabilite. Aceste măsuri tehnice şi organizatorice sunt: 

a)evitarea (prevenirea) riscurilor; 
b)implementarea unor măsuri de control al riscurilor; 
c)transferarea riscurilor. 

 
a)  Evitarea (prevenirea) riscurilor se realizează prin măsuri de reducere sau eliminare a factorilor 

determinanţi de risc sau prin activităţi de avizare şi/sau autorizare privind activitatea de P.S.I.; 
b)  Implementarea unor măsuri de control al riscurilor de incendiu se realizează prin: 
- asigurarea unei examinări corespunzătoare a factorilor de risc; 
- stabilirea şi elaborarea responsabilităţilor, sarcinilor, regulilor şi măsurilor privind apărarea împotriva 

incendiilor şi aducerea acestora la cunoştinţa utilizatorilor, salariaţilor, ocupanţilor; 
- stabilirea şi instruirea persoanelor cu atribuţii în activitatea de apărare împotriva incendiilor; 
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- asigurarea mijloacelor tehnice de P.S.I., a personalului ce intervine şi a condiţiilor pentru pregătirea 
acestuia; 

- reluarea identificării şi evaluării riscului de incendiu la schimbarea condiţiilor preliminare. 
c)  Transferarea riscurilor de incendiu se realizează prin societăţi specializate de asigurare/reasigurare. 
 
Gospodăria de cabluri - este ansamblul reţelelor de cabluri, inclusiv elementele de montaj, precum şi 

instalaţiile aferente de iluminat, ventilaţie, semnalizare şi de stingere a incendiilor, care deserveşte un obiectiv 
industrial sau similar şi care se compune din: 

* reţele interioare - realizate în construcţii amenajate special pentru cabluri (poduri, tuneluri, canale, 
subsoluri, puţuri sau galerii de cabluri) sau în încăperi tehnologice (hale de producţie, săli de maşini, săli de 
cazane etc.). Încăpere închisă de cabluri - este construcţia închisă, specială pentru cabluri, cu înălţimea liberă 
de 1,8 m şi spaţii de circulaţie, întreţinere şi supraveghere (subsolurile, podurile, puţurile şi tunelurile de 
cabluri). Podul, subsolul etc. (nivelul închis de cabluri) - este încăperea închisă de cabluri amplasată, de regulă, 
sub o cameră de comandă, respectiv sub o staţie de conexiuni de tip interior. Puţ de cabluri - este încăperea 
(construcţia) închisă destinată realizării fluxurilor verticale de cabluri. Tunelul (galeria) de cabluri - este 
construcţia închisă pentru cabluri, de regulă, subterană, destinată montării fluxurilor de cabluri şi prevăzută cu 
spaţii de circulaţie pentru pozare, întreţinere şi supraveghere. Încăpere închisă de cabluri - este construcţia 
închisă, specială pentru cabluri, cu înălţimea liberă de 1,8 m şi spaţii de circulaţie, întreţinere şi supraveghere 
(subsolurile, podurile, puţurile şi tunelurile de cabluri). 

* reţele exterioare - realizate în exteriorul construcţiilor şi anume, pe estacade, pe pereţii clădirilor, în 
pământ, în şanţuri sau tuburi de protecţie, în canale etc. Estacadă de cabluri – este construcţia deschisă destinată 
pozării supraterane a cablurilor. În cazul în care estacada se foloseşte şi pentru susţinerea de conducte 
tehnologice sau de utilităţi, ea se numeşte estacadă tehnologică sau estacadă comună. Canalul de cabluri - este 
construcţia deschisă pentru cabluri, acoperită cu plăci detaşabile, destinată montării fluxurilor de cabluri, de 
regulă, fără spaţiu de circulaţie în interiorul acesteia, prevăzută cu spaţiu de montaj şi exploatare. 

Elementele de montaj (susţinere) ale cablurilor, sunt: 
- rastelul de cabluri (elementul de susţinere a cablurilor pozate în acelaşi plan orizontal, vertical sau 

oblic); un rastel de cabluri este constituit dintr-un şir de console metalice sau din alte material incombustibil şi, 
după caz, echipat cu scăriţe sau pat continuu pentru pozarea cablurilor, realizate din materiale incombustibile; 

- stelajul de cabluri (ansamblul constituit din mai multe rastele de cabluri suprapuse sau alăturate); 
- jgheabul de cabluri (construcţia închisă destinată montării cablurilor de comandă - control, realizată din 

materiale incombustibile, cu posibilităţi de acces la cabluri şi cu ieşirile de cabluri protejate mecanic, eventual 
şi etanşate împotriva pătrunderii prafului tehnologic combustibil); 

- placa sau paravanul de protecţie (serveşte la protejarea termică, mecanică sau împotriva arcului electric 
al cablurilor). Atunci când plăcile nu se montează în pământ, ele trebuie să fie din materiale incombustibile; 

- tubul de protecţie (elementul care serveşte la protejarea mecanică a cablurilor); 
- separarea transversală rezistentă la foc (construcţia care serveşte la protecţia împotriva propagării 

focului, fumului, gazelor şi a apei, asigurând etanşarea trecerii cablurilor şi a conductoarelor electrice prin 
elementele de construcţie sau la segmentarea canalelor de cabluri). 

Din punct de vedere al importanţei şi al măsurilor de protecţie împotriva incendiilor, gospodăriile de 
cabluri pot fi: 

* normale; 
* importante - sunt cele care, în caz de avarie, pot duce la pagube materiale însemnate sau pierderi de 

vieţi omeneşti. 
Cablurile după comportarea la foc, sunt: 
* cabluri individuale 
- cablu fără întârziere la propagarea flăcării (supus un timp determinat acţiunii unei flăcări de iniţiere, 

continuă să ardă, flacăra proprie propagându-se până la distrugere); 
- cablu cu întârziere la propagarea flăcării (supus un timp determinat acţiunii unei flăcări de iniţiere, 

continuă să ardă, flacăra proprie propagându-se pe o lungime determinată, după care se stinge); 
- cablu rezistent la foc (continuă să funcţioneze normal în timpul şi după un foc prelungit, presupunând că 

amplitudinea focului este suficientă pentru a distruge materialul organic al cablului în zona în care este aplicată 
flacăra); 

* mănunchiuri de cabluri (se consideră mănunchi distinct de cabluri acela care se află la o distanţă de cel 
puţin 150 mm faţă de mănunchiurile/grupele de cabluri învecinate). 
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Există trei categorii de comportări la foc, în funcţie de volumul de material combustibil pe metru de 
mănunchi de cablu: 

- categoria A, care corespunde unui volum de material de combustibil de 7 litri pe metru; 
- categoria B, care corespunde unui volum de material combustibil de 3,5 litri pe metru; 
- categoria C, care corespunde unui volum de material combustibil de 1,5 litri pe metru. 
Măsurile de protecţie la instalarea cablului în mănunchi se vor stabili în funcţie de categoria mănunchiului 

de cabluri (A, B sau C). Încadrarea cablurilor în cele trei categorii de mănunchiuri de cabluri (A, B sau C) se 
face de către fabricantul de cabluri, pe baza încercărilor de tip ale acestora. 

Caracteristicile termice ale cablurilor, sunt: 
- temperatura maximă a conductorului în regim permanent (valoarea maximă în conductor rezultată prin 

însumarea temperaturii mediului ambiant şi a supratemperaturii cauzată de curentul de sarcină); 
- temperatura maximă a conductorului în condiţii de scurtcircuit (temperatura cea mai ridicată a 

conductorului, ce se poate admite la sfârşitul unui scurtcircuit, având o durată de până la 5 s inclusiv). 
Conductorul (unui cablu) este partea unui cablu a cărei funcţiune este de a conduce curentul. Izolaţia 

(unui cablu) este ansamblul de materiale izolante care fac parte dintr-un cablu, a căror funcţiune specifică este 
de a rezista la tensiune. Izolaţia conductorului este izolaţia aplicată pe un conductor sau pe ecranul 
conductorului. Ecranul (unui cablu) este constituit din stratul conductor având funcţia de a impune configuraţia 
câmpului electric în interiorul izolaţiei. El poate permite, de asemenea, realizarea unei suprafeţe netede la limita 
izolaţiei şi contribuie la eliminarea golurilor din acest loc. Ecranul pe conductor este un ecran electric constituit 
din material metalic şi/sau nemetalic (semiconductor) care acoperă conductorul. 

Date privind instalarea cablurilor: 
- modul de pozare (în aer liber - expus sau nu radiaţiei directe solare, în canale etc.); 
- caracteristicile termice ale mediului (temperatura mediului ambiant etc.); 
- apropieri de alte cabluri sau surse de căldură (numărul de cabluri, puterea transportată, amplasarea în 

spaţiu faţă de sursele respective etc.); 
- agresivitatea mediului (contactul cu produse chimice, coroziunea electrolitică); 
- pericole de incendiu sau explozie; 
- alte condiţii (trasee verticale sau cu denivelări importante, subtraversări de căi de circulaţie, eforturi 

mecanice); 
- tipul cablului (armat sau nearmat, ecranat sau neecranat, cu câmp radial sau nu etc.); 
- numărul de conductoare; 
- natura materialului conductor (aluminiu, cupru); 
- natura materialului izolant (PVC, PE, XLPE etc.); 
- comportarea la foc; 
- tipul terminalelor (de exterior, de interior, natura materialului de umplere, risc de poluare atmosferică 

etc.); 
- lungimea totală a cablului; 
- manşoane de legătură, de stopare sau derivaţie (loc de instalare, protecţii mecanice, chimice etc.); 
- condiţii de legare la pământ (asigurarea continuităţii, legarea la pământ a armăturilor, modul de 

legare la pământ a ecranelor etc.). 
Definiţii: 
a) agent - factorul activ rezultat în caz de incendiu, care provoacă diferite fenomene fizice, chimice, 

electromagnetice sau biologice, cu acţiuni şi efecte asupra construcţiilor, instalaţiilor şi a utilizatorilor;  
b) ardere, combustie - reacţia exotermă a unei substanţe cu un comburant care emite efluenţi însoţiţi de 

flăcări şi/sau incandescenţă;  
c) arson - termen de origine engleză, intraductibil, ce desemnează un incendiu provocat printr-o acţiune 

intenţionată;  
d) bancă de date privind incendiile - situaţia statistică a cauzelor şi pagubelor provocate de incendii 

produse într-un anumit domeniu de activitate, întocmită de organul/compartimentul de specialitate care 
coordonează activitatea respectivă sau de către o altă autoritate ori asociaţie profesională care deţine 
competenţa profesională prevăzută de reglementările specifice;  

e) reacţie la foc - comportarea unui material care, prin propria sa descompunere, alimentează un foc la 
care este expus, în condiţii specificate;  

f) clase de reacţie la foc - expresiile cantitative formulate în termeni de performanţă pentru modul de 
comportare a produselor la acţiunea focului, în condiţii de utilizare finală, structurate într-o serie de niveluri de 
performanţă;  
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g) comportare la foc - schimbarea sau menţinerea proprietăţilor fizice şi/sau chimice ale unui produs 
expus la foc;  

h) densitate de sarcină termică - raportul dintre sarcina termică şi suprafaţa pardoselii spaţiului afectat de 
incendiu;  

i) împrejurare preliminată - situaţia în care se poate găsi la un moment dat un ansamblu de elemente 
materiale, cu sau fără participarea factorului uman, care poate genera şi/sau favoriza iniţierea, dezvoltarea şi/sau 
propagarea unui incendiu;  

j) incendiu - arderea autoîntreţinută, care se desfăşoară fără control în timp şi spaţiu, care produce pierderi 
de vieţi omeneşti şi/sau pagube materiale şi care necesită o intervenţie organizată în scopul întreruperii 
procesului de ardere;  

k) risc de incendiu - produsul dintre probabilitatea de iniţiere a unui incendiu într-un proces tehnologic 
sau într-o situaţie tehnică dată şi importanţa estimată a pagubelor sau a consecinţelor lor la apariţia incendiului;  

l) risc de incendiu acceptat - nivelul-limită maxim al riscului de incendiu, considerat acceptabil din punct 
de vedere al gravităţii consecinţelor incendiului, corelat cu probabilitatea de iniţiere a evenimentului respectiv;  

m) sistem - ansamblul de elemente materiale, umane şi/sau informaţionale asociate într-o relaţie de 
interdependenţă, situat într-un mediu dat, care îndeplineşte una sau mai multe funcţii specificate, în scopul 
desfăşurării corespunzătoare a uneia ori a mai multor activităţi;  

n) sarcină termică de incendiu - energia termică care poate fi produsă prin arderea completă a tuturor 
materialelor combustibile conţinute într-un spaţiu, inclusiv finisajele tuturor suprafeţelor;  

o) sursă de aprindere/iniţiere a arderii - sursa de energie care produce o ardere, aceasta putând fi un 
fenomen fizic, chimic sau de altă natură, care generează o cantitate de energie capabilă de a iniţia aprinderea 
unui material sau mediu combustibil;  

p) consecinţe - rezultatul sau rezultatele evenimentelor, exprimate negativ ori pozitiv, cantitativ sau 
calitativ;  

q) probabilitate de producere a incendiilor - măsura în care un eveniment de tip incendiu este probabil să 
se producă; se exprimă în număr de evenimente produse într-o unitate de timp;  

r) frecvenţă - gradul de repetabilitate a unui eveniment într-o perioadă de timp.  
 
2. Identificarea riscurilor de incendiu  
 
2.1. La estimarea riscului de incendiu, respectiv a probabilităţii de iniţiere a unui incendiu şi de producere 

a consecinţelor acestuia la o gospodărie de cabluri electrice se au în vedere, de regulă, următoarele elemente:  
a) pericolele de incendiu identificate în gospodăriile de cabluri 
Practic, din cauza tendinţelor justificate pe de o parte de dezvoltarea considerabilă a instalaţiilor electrice 

şi de automatizare din obiectivele industriale, iar pe de altă parte de reducerea continuă a spaţiilor aferente lor, 
rezultă mari concentrări de cabluri în jurul acestor instalaţii. Astfel, atât în încăperile speciale de cabluri 
(subsoluri, poduri, tuneluri, puţuri, canale), cât şi pe traseele libere din halele de producţie, fluxurile de cabluri 
au devenit foarte aglomerate. În aceste condiţii, în ultimii ani pe plan mondial au avut loc numeroase incendii, 
deşi nu s-au mai utilizat cabluri cu hârtie, bitum sau alte materiale care sunt considerate că ard uşor; s-au pozat 
aproape în exclusivitate cabluri cu izolaţii şi învelişuri din PVC. Un incendiu la acestea din urmă se poate 
propaga cu repeziciune, atât în întreaga gospodărie de cabluri, cât şi la diferitele instalaţii tehnologice din 
vecinătate. 

În cele ce urmează se expun succint explicaţiile privind cauzele care generează pericole de incendiu la 
cablurile din PVC. 

Policlorura de vinii (PVC-ul), folosită în ultimii ani, în cea mai mare măsură, pentru izolare şi protecţie la 
cabluri, cuprinde în componenţa sa clor şi diferite materiale de adaos care îi conferă elasticitate, rezistenţă 
mecanică şi rezistenţă la străpungere electrică. Astfel, PVC-ul moale, utilizat pentru cabluri, conţine aproape 
50% materiale de adaos, printre care plastifianţii care au un rol deosebit de important pentru obţinerea 
proprietăţilor mecanice şi electrice. Aceste proprietăţi se înrăutăţesc grav într-un proces de termodegradare, 
când are loc şi o dehidroclorurare şi o depolimerizare. 

Unii dintre aceşti plastifianţi determină însă în mare măsură comportarea la foc a cablului. PVC-ul dur 
având un conţinut redus de plastifianţi şi un procentaj mai mare de clor, aproximativ 56%, are o mai bună 
comportare după îndepărtarea flăcării şi anume se autostinge, datorită cantităţii mari de acid clorhidric gazos, 
degajat la acţiunea flăcării. Mecanismul de autostingere la materialele din PVC se datorează următoarelor 
cauze: atomii de clor intră în reacţie cu radicalii activi care formează lanţul de ardere şi pe care îl blochează 
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dând naştere la radicalii inactivi; nu dă reacţii de oxidare, iar formarea altor radicali activi se reduce; moleculele 
de HC1 sunt inerte din punct de vedere al oxidării (arderii), astfel încât se produce o diluţie a elementelor 
disponibile pentru ardere. 

Pe măsura scăderii conţinutului de clor, comportarea la foc se înrăutăţeşte, astfel un PVC cu un conţinut 
mai mic de 30% de clor arde cu uşurinţă. În perioada în care izolaţia sau învelişul din PVC este supus la foc au 
loc următoarele efecte: 

• la peste 70°C, PVC-ul începe să devină friabil; devine mai moale, se întinde sau crapă şi există pericol 
de scurtcircuit între conductoare; în unele lucrări din literatura de specialitate se prevăd ca temperaturi 
de ,,topire" a materialelor din PVC: 65°C– 100°C la PVC dur şi 50°C– 95°C la cel obişnuit; la 
materiale cu conţinut bogat de clor temperaturile de topire ajung la 85°C– l00°C, iar proprietăţile 
mecanice scad rapid la temperaturi de peste 75°C– 80°C; 

• la aproximativ 100°C, începe descompunerea cu degajare de acid clorhidric gazos; 
• la aproximativ 160°C, se degajă aproape 50% din întreaga cantitate de acid clorhidric; 
• la aproximativ 210°C, PVC-ul începe să se comporte ca o substanţă în stare lichidă (acesta este 

considerat punctul de topire al PVC-ului); 
– la aproximativ 300°C se degajă aproape 85% din cantitatea de acid clorhidric. 
În unele lucrări din literatura de specialitate se arată că la temperaturi de peste 250°C materialele de 

PVC se descompun rapid, eliberând 96-99% din clorul conţinut. În cazul unei arderi suficient ventilate se 
poate produce degajarea completă a clorului conţinut. 

În total se consideră că datorită prezenţei clorului, dintr-un kilogram de PVC dur, prin ardere, se degajă 
aproximativ 350 litri de acid clorhidric gazos; în unele lucrări se arată că degajarea este de 0,4 kg HCl/kg PVC. 

La PVC-ul moale, plastifianţii încep să treacă în stare gazoasă la aproximativ 200°C şi să ardă. Datorită 
acestui fapt şi din cauza conţinutului mai redus de clor, PVC-ul moale continuă să ardă singur după 
îndepărtarea flăcării. Rezultă că arderea depinde de conţinutul de clor şi de plastifianţi. Sorturile care au un 
conţinut de clor mai mare (sau cele cu plastifianţi au combustibilitate redusă) se autosting la încercarea 
individuală. Dar totdeauna când sunt pozate în grup, la depăşirea unei cantităţi la care energia degajată este 
suficient de mare pentru a pregăti în continuare materialul, arderea se continuă până la distrugerea totală.  

Totdeauna s-a constatat că izolaţiile şi învelişurile din PVC ale cablurilor pozate în grup, odată aprinse 
continuă să ardă cu degajări mari de gaze. Pe lângă acidul clorhidric gazos se mai degajă monoxid de carbon, 
bioxid de carbon, clor, benzen şi alte hidrocarburi; uneori în gazele de ardere ale PVC-ului s-a constatat şi 
fosgen, care este foarte toxic. 

Acidul clorhidric are efecte de corodare accentuată a metalelor, chiar şi a celor înglobate în beton, cum 
sunt armăturile construcţiilor (stâlpi, grinzi, pereţi şi planşee). În numeroase cazuri de incendii de cabluri, 
pagubele cauzate de acţiunea de corodare a acidului clorhidric au fost comparabile sau chiar au depăşit 
pagubele primare cauzate de arderea cablurilor şi a instalaţiilor, respectiv a echipamentelor învecinate. Se 
consideră că acidul clorhidric degajat în arderea a 1 kg de PVC poate distruge 0,6 kg de oţel sau de metal 
neferos. Efectele corosive sunt agravate de faptul că acidul clorhidric gazos degajat la arderea cablurilor este 
transportat de curenţii de aer la depărtări mari faţă de focarul de incendiu, pătrunzând astfel în diferite încăperi: 
staţii electrice, alte încăperi de cabluri (podurile de sub camerele de comandă), repartitoarele, camerele de 
comandă şi de acţionări etc. Efectul de corodare la distanţe mari de focar este o caracteristică generală a 
incendiilor la materiile din PVC. 

Corodările accentuate ce apar în punctele îndepărtate de locul incendiului se constată în numeroase 
cazuri cu prea mare întârziere când s-au produs distrugeri de echipamente sau de clădiri. Rezultă că efectele 
corosive ale gazelor specifice arderii PVC măresc foarte mult zona afectată de incendiu, chiar în cazul unor 
focare de mică amploare, comparativ cu incendiile de altă natură (arderea altor materiale), în care zona de 
distrugere se limitează la porţiunile în care se manifestă doar efectele termice ale focarului, de regulă, relativ 
mici, în cazul unei intervenţii eficiente. La arderea PVC-ului se degajă mari cantităţi de gaze dense (de 4 – 14 
ori mai mult decât la lemn de exemplu), ceea ce produce mari dificultăţi la depistarea focarului de incendiu, iar 
de multe ori se poate chiar compromite reuşita unei intervenţii eficiente. Acţiunea de corodare a acidului 
clorhidric asupra elementelor din oţel nu se termină cu îndepărtarea straturilor superficiale ale metalului. 
Adesea clorura de fier (FeCl3) se produce numai într-o fază intermediară, după care se transformă în hidraţi de 
oxizi de fier, prin care se eliberează din nou ioni de clorură, coroziunea progresând continuu. Se constată că 
acoperirea cu vopsea nu asigură o protecţie împotriva acţiunii de corodare a acidului clorhidric. Filmele de ulei 
sunt străpunse rapid şi gazele se infiltrează sub stratul de vopsea. Tencuielile calcaroase de pe ziduri şi 
mortarele reacţionează cu gazele de ardere care conţin acid clorhidric; hidroacizii de calciu, respectiv 
carbonaţii de calciu se transformă în cloruri de calciu. Acestea din urmă sunt higroscopice şi uşor solubile în 
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apă, ceea ce conduce la distrugerea rapidă a straturilor de la suprafaţă. Prin îndepărtarea mecanică a straturilor 
deteriorate şi aplicarea unei noi tencuieli, respectiv a unui nou mortar, se poate remedia situaţia. Mult mai 
complicată este situaţia la betonul armat; în acest caz poate apare, de asemenea, deteriorarea straturilor 
superficiale din cauza reacţiei cimentului cu acidul clorhidric. Pe măsură însă ce acidul clorhidric pătrunde mai 
adânc în beton, poate să apară un fenomen de deteriorare mult mai periculos şi anume coroziunea armăturii de 
oţel; mergând mai departe, din cauza presiunii de umflare a ruginii ce se produce, se poate ca betonul să se 
disloce local. Prin coroziunea apărută, oţelul beton este slăbit uneori în aşa măsură încât părţi ale clădirii sau 
construcţii întregi devin nesigure şi trebuie demolate. De regulă se consideră că betonul realizat corect ar 
trebui să protejeze oţelul de armare împotriva coroziunii, deoarece el posedă o valoare alcalină cu pH peste12, 
datorită excedentului de Ca(OH)2 pe care-l are ca produs de hidratare al cimentului. La această valoare a pH-
ului, oţelul este acoperit cu un strat dens pasiv de oxizi, care împiedică un atac corosiv în continuare. 

* Cauzele incendiilor la cabluri 
Extinderea unui incendiu în gospodăria de cabluri este cauzată de două aspecte principale: 
- prezenţa în instalaţie a unui volum foarte mare de materiale care în condiţiile spaţiilor închise, unde 

disiparea căldurii este mult îngreunată, cum este cazul încăperilor speciale de cabluri (subsoluri, poduri, tunele, 
puţuri, canale), se prezintă cu o combustibilitate ridicată; 

- dispunerea cablurilor în fluxuri continue măreşte considerabil pericolul aprinderii lor, în special de la 
surse exterioare, normate de propagarea incendiului în toată gospodăria de cabluri şi de aici la toate instalaţiile, 
respectiv echipamentele de la capetele cablurilor sau din vecinătate; viteza de ardere este mult influenţată de 
starea de curăţenie, în special de existenţa pe cabluri a prafului combustibil. 

Surse interne de aprindere a cablurilor 
- fenomenul de aprindere la un defect în circuitul electric; 
- curenţii de scurtcircuit cu durate peste limitele de reglaj ale protecţiilor; 
- curenţii de suprasarcină de lungă durată; 
- erori de alegeri, defecte de fabricaţie, deteriorări la transport si pozare. 
Surse externe de aprindere a cablurilor 
 
b) nivelul de echipare şi dotare cu sisteme, instalaţii de alimentare cu apă, de ventilaţie, de 

iluminat, starea de funcţionare şi performanţele acestora  
Reguli privind iluminarea gospodăriilor de cabluri: 
* Tipuri de iluminat 
Încăperile de cabluri vor fi prevăzute cu: 
- iluminat normal de lucru; 
- iluminat de siguranţă pentru continuarea lucrului, pentru intervenţii şi pentru evacuare. 
Iluminatul de siguranţă pentru continuarea lucrului se prevede în camerele de comandă, staţii electrice, 

cabine de relee, grup Diesel şi alte încăperi cu receptoare de categoria 0 şi 1, în care se află construcţii speciale 
de cabluri. Iluminatul de siguranţă pentru intervenţie se prevede în locurile în care sunt montate vane, robinete 
şi dispozitive de comandă şi control ale unor instalaţii sau utilaje ce trebuie acţionate în caz de incendiu în 
gospodăria de cabluri. Iluminatul de siguranţă de evacuare va asigura iluminatul punctelor de acces şi evacuare 
în cazul stingerii accidentale a iluminatului normal. În cazul galeriilor (tunelurilor) şi puţurilor de cabluri, se 
admite ca în locul iluminatului de siguranţă de evacuare să se utilizeze lămpi portative cu acumulator. 

* Tensiuni de alimentare a corpurilor de iluminat 
Tensiunile de alimentare a corpurilor de iluminat vor fi în funcţie de tipul iluminatului (fix, portabil), 

amplasarea copurilor de iluminat, gradul de pericol al locului de instalare şi măsurile de protecţie prevăzute 
împotriva electrocutării. 

* Nivelul mediu de iluminare 
- Iluminatul normal de lucru: 
- poduri şi subsoluri de cabluri;  

•în general ... ... ... ...20 1x  
•în zona repartitoare sau a echipamentelor electrice admise a fi montate conform pct. 5.2.3., lit. a 

... ... ... ... 150 1x  
- galerii şi puţuri de cabluri ... ... ... ... 20 1x 
- Iluminatul de siguranţă: 
- pentru continuarea lucrului ... ... ... ... după necesitate 
- pentru evacuare (la nivelul pardoselii căilor de evacuare) ... ... ... ... 0,3 1x 
* Comanda iluminatului 
- Iluminatul normal de lucru 



 73

Comanda se va face din exteriorul încăperilor, galeriilor sau puţurilor de cabluri, de regulă, de lângă 
intrările în aceste încăperi. 

- Iluminatul de siguranţă 
Comanda se realizează automat la căderea iluminatului normal de lucru. 
Reguli privind ventilarea gospodăriilor de cabluri: 
* Ventilarea tehnologică 
Proiectarea instalaţiilor de ventilare tehnologică se va face conform normativului I 5. 
În cazul în care se adoptă soluţia de ventilare tehnologică, prin lăsarea deschisă a uşilor dintre diverse 

compartimente de cabluri, este necesar ca în situaţia de incendiu să se comande automat închiderea lor (de 
exemplu, prin semnale primite de la detectoarele de incendiu montate în zona respectivă sau prin declanşarea 
unor legături fuzibile). În încăperile şi galeriile de cabluri trebuie asigurată o ventilare corespunzătoare a 
cablurilor, astfel încât să nu se depăşească, în regim de durată, temperatura maximă de lucru a conductoarelor, 
pe tipuri de cabluri. Valoarea maximă a temperaturii ambiante nu va fi, de regulă, mai mare de + 40 ˚C. 

* Ventilaţia de avarie 
În construcţiile speciale închise pentru cabluri, şi anume: tuneluri, subsoluri sau poduri de cabluri blindate 

(fără ferestre), care au o arie mai mare de 700 m2 şi subsoluri sau poduri de cabluri (cu ferestre), cu arii libere 
mai mari de 10400 m2, se vor prevedea dispozitive de evacuare directă în exterior a fumului şi gazelor fierbinţi 
rezultate în caz de incendiu. Dispozitivele vor avea suprafaţa liberă, însumată de cel puţin 0,2% din aria 
spaţiului sau compartimentul respectiv. 

* Reguli comune 
În cazurile în care rezultă ca fiind necesar atât sistemul de ventilare tehnologică, cât şi cel de avarie, 

acestea pot fi realizate într-un singur sistem de ventilaţie care să asigure condiţiile de dimensionare prevăzute. 
Ventilarea se va asigura, de regulă, pe cale naturală. În cazul în care, datorită amplasamentului încăperilor 
pentru cabluri sau al traseelor de introducere sau evacuare, ventilarea nu se poate realiza pe cale naturală, se va 
prevedea montarea unei instalaţii de ventilare mecanică, realizată corespunzător temperaturii gazelor ce trebuie 
evacuate în caz de incendiu (ventilatoarele vor fi amplasate în afara încăperilor deservite). În situaţia în care 
sistemul de ventilare este comun pentru mai multe încăperi legate tehnologic între ele, se vor lua măsuri care să 
împiedice propagarea focului sau fumului dintr-o încăpere în alta. Comanda ventilării mecanice trebuie să se 
facă din afara încăperii de cabluri, prin butoane amplasate în apropierea intrărilor în încăpere şi în camera de 
comandă. Cablurile pentru alimentarea ventilatoarelor de avarie se vor poza astfel, încât să nu fie afectate de un 
eventual incendiu în încăperile pe care le deservesc. 

Dotarea gospodăriilor de cabluri cu mijloace şi instalaţii de prevenire şi stingere a incendiilor: 
*criterii de dotare a gospodăriilor de cabluri cu mijloace şi instalaţii de prevenire şi stingere a 

incendiilor 
Prevederea mijloacelor şi instalaţiilor de prevenire şi stingere a incendiilor în gospodăriile de cabluri se va 

face diferenţiat, respectând prevederile din normele generale de protecţie împotriva incendiilor şi din normele 
de dotare, având în vedere importanţa obiectivelor deservite şi concentrarea de cabluri în încăperile respective, 
ţinând seama de prevederile din acest capitol. La încăperile normale pentru cabluri se vor prevedea, conform 
normelor departamentale de dotare împotriva incendiilor, următoarele mijloace şi instalaţii de prevenire şi 
stingere a incendiilor: 

- mijloace de primă intervenţie pentru stingerea începuturilor de incendiu; 
- hidranţi de incendiu, la obiectivele prevăzute cu instalaţii de apă de incendiu, amplasaţi în afara 

încăperilor de cabluri; ţevile de refulare ale hidranţilor utilizaţi pentru stingerea incendiilor în gospodăriile de 
cabluri vor fi echipate cu ajutaje de pulverizare; 

- butoane de semnalizare manuală a incendiilor la obiectivele prevăzute cu instalaţii de semnalizare a 
incendiilor. 

La încăperile închise de cabluri din cadrul gospodăriilor importante se vor prevedea, în plus faţă de 
mijloacele şi instalaţiile menţionate anterior, şi următoarele: 

- instalaţii de semnalizare automată a incendiilor; în cazul încăperilor de cabluri cu suprafeţe mai mari de 
2000 m2, se vor prevedea legături de comunicaţie directe, prin telefon sau radio; de lângă aceste încăperi la 
încăperea unde se află centrala de semnalizare a incendiilor; 

- instalaţii speciale de stingere pe fluxurile de cabluri; se aplică la fluxurile de cabluri care au materiale 
combustibile mai mult de 3,5 litri/m. 

În încăperile cu cabluri cu o suprafaţă mai mare de 2000 m2 se va asigura şi posibilitatea stingerii 
incendiilor cu maşini de intervenţie. În cazuri justificate, în podurile de cabluri de sub camerele de comandă din 
gospodăriile importante de cabluri se pot prevedea numai mijloace iniţiale de stingere (stingătoare) şi stingere 
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cu apă de la hidranţi (fără instalaţii speciale de stingere a incendiilor) atunci când sunt îndeplinite următoarele 
condiţii: 

- nu se periclitează viaţa oamenilor datorită întreruperilor alimentării cu energie electrică; 
- este asigurată deservirea locală pentru continuarea sau reluarea lucrului ori oprirea în condiţii de 

siguranţă a utilajelor. 
În cazul în care în podul de cabluri sunt structuri metalice de rezistenţă (stâlpi, grinzi) neprotejate la foc, 

se va prevedea o instalaţie fixă de stingere cu apă pulverizată, astfel încât să se evite afectarea structurilor 
metalice respective (temperatura maximă 300˚C). În încăperile tehnologice, în canalele de cabluri şi la pozarea 
aeriană în exteriorul construcţiei, stabilirea mijloacelor şi instalaţiilor pentru prevenirea şi stingerea incendiilor, 
la cablurile electrice se va face ţinând seama şi de cele stabilite pentru restul de instalaţii din spaţiile respective. 
Nivelurile deschise şi estacadele pentru cabluri vor fi dotate cu mijloacele şi instalaţiile de prevenire şi stingere 
a incendiilor menţionate la începutul acestui subcapitol. Gospodăriile de cabluri în funcţiune, la care din cauze 
tehnice nu este posibilă aplicarea întocmai a acestor prevederi, referitoare la prevenirea şi stingerea incendiilor, 
pot continua să funcţioneze sau pot fi puse în funcţiune numai cu luarea următoarelor măsuri: 

- aplicarea în construcţiile de cabluri de separări transversale pe fluxurile de cabluri sub limita prevăzută; 
- protejarea cablurilor împotriva propagării flăcării; 
- dotarea gospodăriilor de cabluri în funcţiune cu mijloacele de prevenire şi stingere a incendiilor 

prevăzute. 
Instalaţii de semnalizare: 
- instalaţiile de semnalizare automată a incendiilor vor fi realizate cu detectoare de fum sau de 

temperatură; detectoarele de temperatură se vor prevedea numai în cazul în care nu sunt condiţii de funcţionare 
normală pentru detectoarele de fum; 

- centrala de semnalizare va fi amplasată, după caz, la serviciul privat pentru situaţii de urgenţă sau într-o 
încăpere unde există în permanenţă personal de tură care are în atribuţii şi deservirea gospodăriei de cabluri, ca 
de exemplu: în camera de comandă, dispecerat etc.; 

- între încăperea în care se amplasează centrala de semnalizare şi serviciul privat pentru situaţii de urgenţă 
se va asigura alarmarea automată şi se vor realiza legături de comunicaţie directe prin telefon, radio sau alte 
mijloace. 

Instalaţii speciale de stingere a incendiilor: 
- instalaţii speciale de stingere a incendiilor în gospodăriile de cabluri se vor realiza de următoarele tipuri: 
a) instalaţii fixe de stingere cu apă pulverizată; 
b) instalaţii de stingere cu spumă cu coeficient mare de înfoiere (de peste 400:1); în cazul unor fluxuri 

mici de cabluri aşezate concentrate pe pardoseală sau pe perete, se pot utiliza şi spume cu coeficient mediu de 
înfoiere; 

c) instalaţii de stingere cu bioxid de carbon, în spaţii cu volum limitat. 
Folosirea altor soluţii de prevenire şi stingere a incendiilor în gospodăriile de cabluri poate fi adoptată, de 

la caz la caz, numai cu aprobarea forului tutelar al unităţii beneficiare şi numai în cazurile în care acele soluţii 
prezintă o eficienţă tehnico-economică şi condiţii de siguranţă corespunzătoare. Punerea în funcţiune a 
instalaţiilor de stingere se va face, de regulă, manual (local şi/sau de la distanţă), numai după verificarea 
corectei semnalizări a începutului de incendiu şi stabilirea cât mai exactă a zonei unde s-a produs incendiul. 
Instalaţiile de stingere vor fi astfel concepute, încât să se asigure punerea în funcţiune a acestora de către 
personalul de deservire într-un timp care, de regulă, să nu depăşească 5 minute din momentul semnalizării 
începutul de incendiu şi până la începerea operaţiei de stingere. Punerea în funcţiune a instalaţiilor se va face 
din afara încăperilor afectate, şi anume din locuri care prezintă siguranţă pentru personalul de deservire sau din 
încăperi special amenajate în acest scop. Pentru instalaţiile de stingere cu spumă se vor asigura posibilităţi de 
racordare la instalaţia de alimentare cu apă şi cu energie electrică în cazul generatoarelor cu acţionare electrică. 
Cablurile de alimentare a generatoarelor vor fi pozate pe trasee separate de încăperea sau încăperile de cabluri 
protejate. Cablurile de alimentare a pompelor care deservesc instalaţiile fixe de stingere cu apă pulverizată vor 
fi pozate, cu respectarea prevederilor din normativul I 7. Stabilirea numărului de generatoare cu spumă şi 
dimensionarea instalaţiei de alimentare cu apă se va face astfel, încât să se asigure umplerea cu spumă a 
întregului compartiment de cabluri într-un timp care, de regulă, nu va depăşi 5 minute. În cazuri justificate, şi 
anume în subsoluri sau poduri mari de cabluri, se admite ca acest timp să fie de cel mult 10 minute. În 
construcţiile în care există prevăzute instalaţii de aer comprimat, se recomandă ca încercările profilactice ale 
instalaţiilor fixe de stingere cu apă pulverizată să se facă cu aer comprimat în acele încăperi pentru cabluri care 
conţin şi echipamente electrice de tipul admis, sau sunt situate deasupra unor încăperi cu echipament electric. 
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* la darea în exploatare a unui obiectiv trebuie să fie în funcţiune toate instalaţiile de iluminat, de 
ventilaţie, de stingere şi semnalizare a incendiilor aferente gospodăriilor de cabluri; 

* construcţiile speciale de cabluri în care pot apărea infiltraţii de apă, în special cu agresivitate 
mărită, trebuie să fie prevăzute cu posibilităţi de drenare şi de evacuare a acestora. 

c) factorul uman, determinat de numărul de persoane, vârsta şi starea fizică ale acestora, nivelul 
de instruire;  

Practic, din cauza gazelor de ardere nu este posibil accesul persoanelor în zona focului; vizibilitatea este 
redusă aproape complet, astfel încât nu se poate vedea unde trebuie intervenit; gazele sunt toxice, se produce 
asfixierea oamenilor, căldură insuportabilă, iar temperaturile gazelor putând atinge valori de până la 800°C. 

Se pune un accent deosebit pe instruirea personalului pentru folosirea mijloacelor iniţiale de primă 
intervenţie. Se are în vedere că reţelele de cabluri sunt, de regulă, situate aproape de locuri cu personal 
permanent de exploatare şi că prin prezenţa produselor de ardere (fum, gaze) începuturile de incendiu sunt 
repede depistate, direct sau prin instalaţiile automate de semnalizare şi deci, intervenţiile cu mijloacele iniţiale 
de stingere pot fi eficiente. 

d) alte elemente care pot influenţa producerea, dezvoltarea şi/sau propagarea unui  
incendiu.  

* materialele folosite la execuţia cablurilor (izolaţiile, învelişurile şi materialele de umplutură); 
Practica a arătat că în fluxurile aglomerate, cablurile cu izolaţii şi învelişuri din PVC pozate în grup se 

comportă ca materiale combustibile; în cazul depăşirii unui anumit număr de cabluri aflate în flux, acestea 
continuă să ardă şi după îndepărtarea sursei iniţiale de foc, consumându-se complet materialul de izolare  
şi al învelişurilor, dacă nu se iau măsuri eficiente de localizare, de împiedicare a propagării incendiului; în 
numeroase cazuri reale de pozare în grup (flux comun), au ars autonom, infirmând calificativul  
dat de materiale greu combustibile. Actualmente gospodăriile de cabluri se consideră ca fiind constituite  
din materiale combustibile, iar încăperile de cabluri intră în consecinţă în categoria C de pericol de  
incendiu.  

 
2.2. Măsurile de apărare împotriva incendiilor, avute în vedere la determinarea riscului de incendiu, sunt 

cele destinate reducerii, neutralizării şi/sau eliminării pericolelor de incendiu, respectiv pentru limitarea, 
localizarea şi/sau lichidarea unui incendiu, în cazul în care acesta s-a produs.  

Traseele de cabluri trebuie alese în aşa fel încât să se realizeze legăturile cele mai scurte, în concordanţă 
cu organizarea întregii gospodării de cabluri şi cu extinderile previzibile, să se evite pe cât posibil zonele cu 
pericol de incendiu sau zonele în care integritatea cablului este periclitată prin deteriorări mecanice, prin  
agenţi corosivi, pozare în apă, vibraţii, supraîncălzire sau prin arcuri electrice provocate de alte cabluri; 
totodată, se va asigura accesul la cabluri pentru lucrări de montaj, întreţinere şi reparaţii, pentru eventualele 
înlocuiri de cabluri şi pentru intervenţii în caz de incendiu. În interiorul construcţiilor se vor folosi, de  
regulă, cabluri cu întârziere la propagarea flăcării. În cazul folosirii de cabluri fără întârziere la  
propagarea flăcării, se tratează corespunzător învelişul exterior (de exemplu: acoperirea cu vopsea care măreşte 
rezistenţa la foc, acoperirea cu nisip sau cu alte materiale adecvate a cablurilor în canale). În construcţiile 
deschise de cabluri se vor utiliza cabluri cu întârziere la propagarea flăcării, fără realizarea separărilor 
transversale. În zonele utilajelor tehnologice, unde temperatura mediului ambiant depăşeşte permanent + 40˚C 
(măsurată în imediata apropiere a fluxurilor de cabluri) şi nu se poate asigura o protecţie termică 
corespunzătoare, se vor prevedea cabluri rezistente la temperatura respectivă. În cazul pozării cablurilor în aer 
liber (pe estacade, pe construcţii etc.), se vor prevedea cabluri cu înveliş exterior rezistent la acţiunea razelor 
solare. În cazul traseelor verticale sau înclinate, se vor utiliza, de preferinţă, cabluri cu izolaţie uscată sau 
cabluri cu izolaţie de hârtie impregnată cu mase nemigratoare. Cablurile cu izolaţie de hârtie impregnată cu 
masă migratoare se pot utiliza numai dacă diferenţa maximă de nivel pe traseu nu depăşeşte limitele admise de 
producător sau dacă se montează manşoane de stopare. Alegerea şi verificarea cablurilor care trec prin zone cu 
condiţii de mediu diferite (temperatură, trepidaţii, pericol de explozie, agresivităţi diferite etc.) se va face după 
condiţiile impuse de sectorul cel mai greu, cu excepţia cazurilor când este posibilă şi rezultă justificat tehnico-
economic tronsonarea diferenţiată după condiţiile de mediu în care se pozează tronsoanele respective de 
cabluri. 

Diferenţe maxime de nivel pentru cabluri cu izolaţie de hârtie impregnată cu masă electroizolantă 
normală: 
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Tipul cablului Tensiunea nominală  
U0/U kV/kV 

Diferenţa maximă de 
nivel,  

m 

până la 3,6/6 50 Cablu cu centură şi 
cablu cu ecran pe 
învelişul izolant 

6/10 20 

până la 6/10  30 
Cablu cu trei mantale 

12/20 până la 18/30 15 

 
Aceste valori sunt valabile pentru capetele cablului (la pozarea pe stâlpi), la care prin cutii terminale 

corespunzătoare trebuie să fie asigurată impregnarea suplimentară a izolaţiei. La trasee în pantă de maximum 
4% nu există nici o limitare pentru cablurile izolate cu hârtie. La o pantă de până la maximum 10%, tronsoanele 
de traseu nu trebuie să depăşească 500 m. Dacă valorile traseului de pozare în pantă sau verticală sunt depăşite, 
atunci se vor utiliza cabluri cu izolaţie sintetică, cabluri izolate cu hârtie impregnată cu masă specială sau 
cabluri izolate cu hârtie prevăzute cu manşoane de stopaj. 

 

Distanţe maxime de rezemare şi fixare a cablurilor: 
 

Distanţa (cm) 
Tipul cablului 

Montaj orizontal Montaj vertical 

Nearmat 50 100 

Armat 80 150 
 

Distanţe minime între cablurile pozate în aer şi instalaţiile tehnologice 
 

Distanţa minimă (cm) 
Nr. crt. Denumirea instalaţiei 

tehnologice Intersecţii Apropieri 
Observaţii 

Incombustibile 3 5 1 Conducte 
sau 
rezervoare 
cu fluide 
reci 
(t<+400C) 

Combustibile 50 100 

Distanţele se pot reduce până la 
montarea pe conductă sau rezervor, 
când cablul este armat sau protejat în 
ţeavă metalică. 

2 Conducte sau instalaţii cu 
suprafeţe calde 
(tizolaţie>+400C) 

50 100 Distanţele se pot reduce în condiţiile în 
care cablurile sunt rezistente la 
temperatura respectivă sau sunt 
protejate termic (paravane termice, 
izolare în azbest etc.) 

3 Conducte de aer comprimat 20 20 Distanţele nu se normează în cazul 
conductelor cu presiunea aerului sub 12 
daN/cm2 care deservesc instalaţiile 
electrice. 

4 Instalaţii care prelucrează 
materiale combustibile 
solide, inclusiv depozitarea 
materialelor respective 

100 100 În funcţie de condiţiile locale, 
distanţele se majorează conform 
prevederilor din normele specifice 
tehnologiei sau mediului respectiv. 
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Reguli de instalare în construcţii speciale pentru cabluri: 
- în podurile şi subsolurile de cabluri, cablurile vor fi pozate pe rastele sau paturi de cabluri, pe pereţi sau 

pe pardoseală, în ultimul caz cu protejarea mecanică corespunzătoare (prin podest de cabluri). În podurile şi 
subsolurile de cabluri se pot monta numai instalaţii de iluminat, ventilaţie, semnalizare şi stingere a incendiilor 
care deservesc direct construcţia respectivă, precum şi echipamente şi materiale (cleme de şir şi reglete de 
conexiuni din materiale incombustibile sau greu combustibile; dulapuri închise cu aparataj de comandă-control; 
căi de curent sau aparataj de comutaţie, separate de cabluri prin construcţii rezistente la arc electric; conducte de 
aer comprimat pentru deservirea aparatajului electric sau pentru încercarea instalaţiilor fixe de stingere cu apă; 

- în canale şi galerii (tuneluri) de cabluri, cablurile vor fi pozate pe rastele sau paturi de cabluri. Cablurile 
de comandă-control şi de telemecanică pot fi pozate şi în straturi suprapuse în canale fără rastele. De asemenea, 
cablurile pot fi montate şi pe fundul canalelor cu rastele, dar nu în canale cu adâncimi mai mari de 1 şi nu pe 
porţiunea liberă care serveşte pentru acces în timpul montajului şi întreţinerii. În canalele şi galeriile de cabluri 
se pot monta numai instalaţiile necesare (după caz) de iluminat, ventilaţie, semnalizare şi stingere a incendiilor, 
care deservesc direct construcţia respectivă, precum şi conductele de aer comprimat pentru deservirea 
aparatajului electric sau pentru încercarea instalaţiilor fixe de stingere cu apă (în canale aceste conducte se 
montează în partea superioară). În cazuri excepţionale se pot monta conducte tehnologice numai pe porţiunea 
de traversare, cu măsuri de protejare a cablurilor; se interzice montarea de flanşe, robinete sau racorduri pentru 
aparate de măsură, cât şi realizarea de suduri pe conductele tehnologice în zona de traversare; conductele cu 
fluide combustibile vor fi protejate prin introducerea lor în tuburi de protecţie. 

Reguli privind realizarea gospodăriilor de cabluri: 
* mărimea fiecărei încăperi pentru cabluri va fi astfel determinată încât, de regulă, să nu depăşească: 
- suprafaţa de 700 m2 – la poduri şi subsoluri pentru cabluri; 
- lungimea de 100 m – la tuneluri şi galerii pentru cabluri (pentru fiecare tronson); 
- înălţimea de 25 m – la puţuri pentru cabluri. 
- înălţimea de 25 m - la puţuri pentru cabluri. 
Se admite ca subsolurile pentru cabluri să fie compartimentate în încăperi de cel mult 2.000 m2, iar în 

cazuri excepţionale, justificate, de cel mult 4.000 m2. Subsolurile pentru cabluri cu o suprafaţă mai mare de 
2000 m2 vor fi prevăzute cu accese suplimentare pentru maşinile de intervenţie pentru stingerea incendiilor; 

* construcţiile pentru cabluri (poduri, subsoluri, puţuri şi tuneluri) vor fi separate de alte încăperi 
adiacente prin elemente incombustibile, cu limita minimă de rezistenţă la foc conform tabelului: 

 
Limita de rezistenţă la foc 

Nr. crt. Condiţia de separare 
Pereţi Planşee 

Uşi, 
trape, 
obloane 
etc. 

Separări faţă de încăperi sau 
spaţii: 

      

a) cu pericol de incendiu 3 h 1 h 30' 1 h 30 

1 

b) fără pericol de incendiu conform notei 1 

Separări în interiorul 
construcţiilor de cabluri 
(conform notei 2) sau faţă de 
spaţii cu echipament electric, 
suprafaţa fiecărei încăperi de 
cablu fiind: 

      

a) mai mare de 700 m2 3 h 1 h 30' 1 h 30' 

b) între 400 şi 700 m2 1 h 30' 1 h 30' 45' 

2 

c) până la 400 m2 1 h 30' 1 h 30' 15' 

3 Spre exterior (conform notei 
3) 

1 h 30' 1 h 30' nenormat 
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Note: 
i. Limita de rezistenţă la foc a elementelor de separare a încăperilor de cabluri faţă de spaţii fără pericol 

de incendiu se va adopta în funcţie de densitatea sarcinii termice din încăperea de cabluri, 
importanţa spaţiilor adiacente şi pericolul pentru viaţa oamenilor;  

ii. Porţiunile de canalizări verticale (puţuri) sau foarte înclinate vor fi prevăzute la capetele lor cu 
închideri rezistente la foc de minimum 1 oră şi 30 de minute. Suplimentar, puţurile - cu excepţia celor 
din amenajările hidrotehnice subterane - vor fi prevăzute cu separări transversale la fiecare palier, dar nu 
mai mult de 10 m, rezistente la foc 30 minute, care vor obtura complet secţiunea. Golurile de acces în 
aceste spaţii (uşi, trape) vor fi protejate cu elemente rezistente la foc, minimum 30 de minute;  

iii. În cazul în care în exterior există construcţii sau instalaţii la distanţe care impun alte condiţii decât cele 
din tabel, vor fi respectate prescripţiile specifice acestor construcţii şi instalaţii sau se vor lua măsuri 
suplimentare de protecţie; 

* galeriile (tunelurile), puţurile şi podurile de cabluri trebuie să fie accesibile numai personalului de 
deservire a instalaţiilor electrice; 

* construcţiile pentru cabluri (cele cu spaţii circulabile) vor avea cel puţin două accese. Numărul şi 
dispunerea acceselor se vor determina astfel încât lungimea traseului din orice punct al încăperii la o ieşire să 
nu depăşească 50 m, cu excepţia tunelurilor, galeriilor şi puţurilor din centralele hidrotehnice subterane la care 
accesele se realizează, de regulă, numai la capete. 

Unul din accese, şi anume, cel care serveşte la evacuare, se poate realiza prin plafon, prin chepeng sau 
trapă sau direct spre exterior, eventual la o scară de incendiu. Se admite realizarea unui singur acces în 
următoarele cazuri: 

- la tuneluri, subsoluri sau poduri de cabluri cu o lungime de evacuare maximă de 10 m; 
- la puţuri pentru cabluri cu o înălţime mai mică de 6 m. 
* se interzice construirea de accese sau guri de vizitare în zonele în care există pericol de inundare cu apă, 

păcură, ulei sau alte fluide; 
* uşile construcţiilor pentru cabluri vor fi confecţionate din materiale incombustibile (metalice), cu limită 

de rezistenţă la foc precizată mai sus. Deschiderea uşilor se va realiza în sensul normal de evacuare. În vederea 
facilitării evacuării din construcţiile pentru cabluri, uşile de evacuare se vor prevedea cu sisteme de închidere 
care nu necesită cheie de închidere din interiorul construcţiei (sistem yale); 

* pe fluxurile ce conţin cabluri cu întârziere la propagarea flăcării, se vor prevedea separări transversale 
rezistente la foc, cel puţin 20 minute, pentru limitarea propagării flăcării, dispuse la distanţe de cel mult 25 m şi 
la ramificaţiile din fluxurile principale. 

Se admite renunţarea la prevederea separărilor transversale menţionate mai sus, dacă se prevăd alte 
măsuri împotriva propagării flăcării (acoperirea cu vopsele care măresc rezistenţa la foc a cablului). Separările 
transversale împotriva propagării focului se vor prevedea la toate cablurile situate în aceeaşi secţiune 
transversală a fluxului de cabluri şi vor fi executate conform detaliilor tipizate; 

* golurile pentru trecerea cablurilor prin planşee, pardoseli sau pereţi, inclusiv cele prevăzute pentru 
extinderi vor fi etanşate în vederea evitării propagării flăcărilor, trecerii fumului sau a gazelor. Limita de 
rezistenţă la foc a elementelor de etanşare a golurilor trebuie să fie cel puţin egală cu cea a elementului 
străbătut. La canalele de cabluri, protejarea golurilor se va face la intrarea în construcţie şi la ramificaţiile din 
canalele principale; 

* ca regulă generală, în condiţiile respectării pe traseul cablului (exceptând unele încrucişări) a distanţelor 
minime între rastele de cabluri, nu se recomandă montarea de plăci de protecţie între rastele, întrucât acestea 
împiedică răcirea normală a cablurilor, reduc eficienţa stropirii, în cazul instalaţiilor de stingere cu apă 
pulverizată, şi se deteriorează uşor la manipulări de cabluri sau la temperaturi ridicate; 

* se vor lua măsuri pentru evitarea pătrunderii unor eventuale scăpări de ulei în canalele de cabluri de la 
aparate care conţin o cantitate de ulei mai mare de 60 kg pe cuvă şi la distanţe mai mici de 5 m între marginea 
canalului şi axul aparatului prin colectoare, praguri de reţinere a scurgerilor de ulei accidentale, reborduri la 
canale etc.; 

* în construcţiile pentru cabluri se vor asigura spaţii necesare pentru supraveghere, întreţinere şi 
intervenţii în caz de incendiu. De la caz la caz, se vor asigura şi spaţii pentru amplasarea instalaţiilor speciale de 
stingere a incendiilor sau spaţii de acces al maşinilor de intervenţie pentru stingerea incendiilor. 

Se interzice ca în timpul montajului şi exploatării, aceste spaţii să fie ocupate cu orice fel de echipamente 
sau materiale de montaj sau exploatare. 

Măsurile de apărare împotriva incendiilor se analizează şi se stabilesc, după caz, pe baza prevederilor 
reglementărilor tehnice, a normelor şi dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor şi a celor specifice 
fiecărui domeniu de activitate, în corelare cu natura şi cu nivelul riscurilor identificate. 
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Măsuri de protecţie împotriva producerii sau propagării incendiilor în gospodăriile de cabluri:  
a) alegerea cablurilor 
* alegerea materialului conductor; 
* alegerea materialelor de izolaţie şi pentru învelişurile exterioare de protecţie;  
* alegerea învelişurilor metalice de protecţie;  
b) dimensionarea cablurilor 
* verificarea cablurilor la stabilitatea termică; 
* determinarea temperaturii la care ajung conductoarele cablurilor la scurtcircuit; 
* verificarea la stabilitatea termică în cazul unui cablu din circuitele secundare ale transformatoarelor de 

curent; 
* verificarea la stabilitate termică a ecranului unui cablu; 
c) protejarea electrică a cablurilor 
d) alegerea traseului pentru fluxuri de cabluri 
e) măsuri la pozarea cablurilor şi de protejare a fluxurilor de cabluri 
* pozarea cablurilor; 
* protejarea cablurilor împotriva deteriorărilor mecanice; 
* protejarea fluxurilor de cabluri împotriva solicitărilor termice; 
f) separări şi etanşări în scopul limitării propagării incendiilor 
g) asigurarea circulaţiei, acceselor şi a căilor de evacuare în separări şi etanşări, în scopul limitării 

propagării incendiilor 
h) măsuri organizatorice de exploatare în deplină siguranţă a gospodăriilor de cabluri. 
Ca urmare a condiţiilor specifice din tunelurile de cabluri se impun măsuri stricte de supraveghere şi 

întreţinere, cum sunt: 
— organizarea, prin sistem de rond, a supravegherii tunelurile de cabluri şi a instalaţiilor aferente 

acestora (iluminat, ventilare, semnalizare, de stins incendiu); 
— drenarea imediată a fluidelor pătrunse în tunelurile de cabluri; 
— evacuarea, odată cu terminarea lucrului, a resturilor de materiale combustibile (capete de cabluri, 

cârpe îmbibate cu petrol, benzină, spirt, hârtii, masă izolantă etc.) rezultate în urma lucrărilor de reparaţii în 
tunelurile de cabluri; 

— menţinerea unei curăţenii perfecte; 
— respectarea cu stricteţe a dispoziţiilor privind admiterea la lucru şi a folosirii flăcării deschise; 

orice lucrare cu flacără deschisă (suduri, lipituri etc.) trebuie făcută numai cu permis de foc;  
— interzicerea fumatului în tunelurile de cabluri. 

Măsuri de protecţie specifice împotriva incendiilor în gospodăriile de cabluri  
a) măsuri de protecţie specifice la construcţii speciale de cabluri  
* tuneluri de cabluri 
Măsurile principale de protecţie care se aplică în tunelurile de cabluri sunt următoarele: 
- asigurarea dimensiunilor minime ale tunelului pentru obţinerea culoarelor necesare de acces, de montaj 

şi exploatare, precum şi pentru intervenţii şi evacuarea personalului în cazul unui incendiu, în tunelul respectiv 
de cabluri; 

- asigurarea drenajului pentru evacuarea apelor rezultate din infiltraţii, de la verificările periodice ale 
instalaţiei de stingere cu apă pulverizată sau dintr-o activitate efectivă de stingere a unui început de incendiu; în 
acest scop trebuie realizate pante de scurgere, puţuri de colectare, instalaţii cu pompe de drenaj etc.; 

- secţionarea tunelurile în tronsoane de cel mult 100 m lungime; 
- asigurarea a cel puţin două accese în fiecare tronson de tunel. De regulă accesele se realizează spre 

tronsoanele vecine, spre alte încăperi sau spre exterior; accesele se prevăd cu uşi sau trape dimensionate 
corespunzător. Cel puţin unul din accese trebuie să fie prin uşă, să aibă dimensiuni normale; se admite un 
singur acces numai în cazul unui tunel de cel mult 10 m lungime; 

- pereţii şi planşeele tunelurilor (galeriilor) de cabluri se execută din materiale incombustibile cu limita de 
rezistenţă la foc, de minimum 1 h 30 minute; uşile de acces în diferitele tronsoane ale tunelului trebuie să se 
deschidă în direcţia de circulaţie normală în tunel; 

- uşile din tuneluri de cabluri spre încăperi sau spaţii cu alte destinaţii se confecţionează din astfel de 
materiale încât să se asigure o limită de rezistenţă la foc, de cel puţin 1 h 30 minute, dacă încăperile sau spaţiile 
învecinate sunt cu pericol de incendiu. Dacă spaţiul sau încăperea învecinată este fără pericol de incendiu, 
rezistenţa la foc a uşilor se alege în funcţie de sarcina termică din tunel, de importanţa încăperilor adiacente şi 
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de pericolul faţă de viaţa oamenilor; 
- interzicerea pozării în tuneluri de cabluri a altor conducte decât cele care deservesc instalaţiile electrice 

(conducte de aer comprimat, conducte de apă pentru instalaţiile de stins incendiu etc). Conductele care 
transportă fluide combustibile vor fi protejate prin introducerea lor în tuburi de protecţie; 

- limitarea propagării unui eventual incendiu se face prin etanşarea trecerilor de cabluri dintr-un tronson 
în altul. Etanşările sunt de tip „treceri prin pereţi". De asemenea, se prevăd separări transversale (dopuri) 
ignifuge; 

- la gospodăriile importante de cabluri, tronsoanele tunelului sunt prevăzute cu instalaţii fixe de stins 
incendiul cu apă pulverizată. De regulă, fiecărui tronson de tunel i se prevede şi un tronson independent (inel) 
de stropire, în scopul limitării consumului de apă de stins incendiul. Tronsoanele tunelului trebuie să fie 
separate între ele prin ziduri şi uşi sau cel puţin prin separări transversale (dopuri) ignifuge; 

- prevederea la intrarea în tunelurile de cabluri a unor mijloace mobile de primă intervenţie pentru 
stingerea începuturilor de incendiul. Dotarea minimă cu mijloace mobile de primă intervenţie cuprinde: 1 
stingător portativ cu CO2 tip G6, pentru fiecare 50 m lungime de tunel, 1 stingător portativ cu pulbere tip P6, 
pentru fiecare 50 m lungime de tunel; în tunelurile de cabluri se aşează şi lăzi cu nisip de câte 0,5 m3 pentru 
fiecare 50 m lungime de tunel, precum şi câte două lopeţi la fiecare ladă de nisip. În cazurile în care sunt 
dificultăţi de amplasare a lăzilor cu nisip, se renunţă la acestea, cu menţiunea dublării numărului de stingătoare; 

- dotarea tunelurilor de cabluri cu diferite instalaţii specifice de PSI pentru: ventilare de lucru şi de avarie, 
iluminat de lucru, semnalizare a începuturilor de incendii, stingerea de incendii cu apă pulverizată. 

* nivele (poduri şi subsoluri) de cabluri;  
Amenajarea podurilor şi subsolurilor de cabluri: 
- instalarea cablurilor în podurile şi subsolurile de cabluri se va face cu respectarea distanţelor menţionate 

şi a regulilor indicate mai sus; 
- pentru realizarea, în cadrul podurilor şi a subsolurilor de cabluri, de fluxuri separate de cabluri se pot 

prevedea compartimentări între fluxuri cu pereţi având rezistenţă la foc de minimum 1,5 ore; 
- pentru a evita aglomerările fluxurilor de cabluri în zonele de ieşire din podurile de cabluri se recomandă 

construirea unui număr suficient de puţuri, goluri şi fante de ieşire, amplasate corespunzător. 
Măsurile de protecţie împotriva incendiilor care trebuie avute în vedere încă din faza de proiectare, 

respectiv din faza de construcţii-montaj rezultă din condiţiile speciale ale acestor încăperi — situarea acestor 
încăperi sub instalaţii electrice importante (camere de comandă, staţii de transformare şi de distribuţie, săli de 
acţionări etc.). 

Măsurile de protecţie specifice acestor încăperi de cabluri sunt următoarele: 
- organizarea raţională a fluxurilor de cabluri astfel încât să se evite încrucişările, să se separe cablurile pe 

funcţii şi tensiuni, să se separe cablurile care aparţin unor obiecte diferite, precum şi să se separe cablurile care 
se rezervă reciproc (alimentările de lucru trebuie separate de cele de rezervă); 

- asigurarea acceselor pentru întreţinere, intervenţii, exploatare, controale periodice etc.; 
- prevederea unei instalaţii de stingere cu apă pulverizată, în cazul în care sub podul de cabluri există o 

altă încăpere electrică (staţie electrică, sală de acţionări etc.), pentru stingerea incendiilor cu apă pulverizată 
sunt necesare luarea unor măsuri de etanşeizare hidrofugă a pardoselii, drenaj pentru evacuarea apei şi 
încercarea periodică a instalaţiei de stins, incendiu cu aer comprimat în loc de apă; 

- în podurile de cabluri, de sub camerele de comandă unde predomină cablurile de comandă-control, se 
poate înlocui instalaţia fixă de stins incendii cu mijloace mobile de stingere, dacă se îndeplinesc simultan 
următoarele condiţii: nu se periclitează viaţa oamenilor datorită întreruperii alimentării cu energie electrică şi 
este asigurată deservirea locală pentru continuarea sau reluarea lucrului sau oprirea în siguranţă a utilajelor; 

- prevederea de hidranţi echipaţi cu ajutaje de pulverizare a apei în apropierea intrărilor în podurile şi 
subsolurile de cabluri; 

- prevederea instalaţiilor de iluminat de lucru şi de avarie, precum şi de ventilare de lucru şi de avarie. 
Ventilarea de avarie pentru evacuarea produselor de ardere (fum, gaze fierbinţi) se face direct spre interior; 

- prevederea instalaţiei de semnalizare centralizată cu detectoare şi butoane manuale de alarmare.  
Un accent deosebit trebuie pus în exploatare şi pe refacerea imediată a etanşărilor trecerilor de cabluri 

după lucrări de schimbări de cabluri, pozări de noi cabluri etc. Măsurile de etanşare ignifugă la trecerile de 
cabluri sunt deosebit de importante la astfel de încăperi, în special la podurile cu cabluri de comandă control, 
unde se consideră că în majoritatea cazurilor un incendiu ar putea fi propagat doar din afara lor; în astfel de 
poduri este practic nulă probabilitatea ca un incendiu să fie iniţiat chiar de la circuitele din podul respectiv de 
cabluri. Rezultă clar că judicioasa realizare şi întreţinere a etanşărilor ignifuge este determinantă pentru evitarea 
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unui incendiu în podurile cu cabluri de comandă-control şi pentru evitarea propagării unui incendiu în 
încăperile de deasupra acestora (camere de comandă sau staţii electrice). Importanţa etanşărilor ignifuge este 
deosebit de mare, rolul etanşărilor este de limitare a incendiului, respectiv de evitare a propagării unui incendiu 
din interiorul podului spre încăperile învecinate şi invers. 

 
* puţuri de cabluri 
Amenajarea puţurilor de cabluri 
- se recomandă ca puţurile de cabluri care trec prin mai multe niveluri să fie prevăzute cu uşi de vizitare 

în dreptul fiecărui nivel; 
- în interiorul puţurilor de cabluri, în dreptul uşilor de vizitare, se montează platforme de montaj din tablă 

striată, grătare WEMA sau beton; 
- spaţiul liber pentru montaj trebuie să fie de cel puţin 700 mm, măsurat pe orizontală; 
- în cazul puţurilor care nu au acces la fiecare nivel sau când distanţa dintre două uşi de vizitare este mai 

mare de 6 m se vor monta pentru acces scări de intervenţie verticale, fixate pe pereţii interiori ai puţului. 
Puţurile de cabluri folosite la traseele verticale de cabluri, prezintă în principal următoarele particularităţi 

din punctul de vedere al prevenirii incendiilor: 
– prin poziţia verticală a construcţiei, în puţul de cabluri apare efectul de coş, la care dacă nu se iau 

măsuri corespunzătoare, conduce la un tiraj puternic de aer, ceea ce ar favoriza extinderea rapidă a unui 
incendiu la cabluri; 

– în zona de intrare şi ieşire din puţurile de cabluri apar intersecţii şi aglomerări de fluxuri de cabluri, care 
în caz de incendiu îngreunează intervenţiile pentru stingere. 

Cunoscute fiind aceste particularităţi încă din faza de proiectare şi construcţii-montaj se iau o serie de 
măsuri specifice de prevenire a incendiilor, cum sunt: 

- evitarea puţurilor mari de cabluri pentru a reduce sarcina termică în acestea, prin divizarea fluxurilor de 
cabluri verticale în mai multe puţuri separate între ele prin ziduri cu rezistenţa la foc, de cel puţin 1,5 ore; 

- gruparea cablurilor din diferitele puţuri pe criteriile separării pe unităţi, pe tensiuni şi funcţiuni – se are 
în vedere în mod special separarea cablurilor care se rezervă reciproc;  

- înlocuirea puţurilor de cabluri închise acolo unde acest lucru este posibil, cu fluxuri verticale de cabluri 
deschise, folosind în acest scop spaţiile neutilizate din umbra stâlpilor sau dintre stâlpii clădirilor; se pot utiliza 
în acest scop şi pereţii exteriori ai clădirilor. Cablurile supuse radiaţilor solare trebuie să aibă încărcarea redusă 
cu cel puţin 10%; 

- etanşarea ignifugă a intrărilor şi ieşirilor de cabluri din puţurile de cabluri atât pentru împiedicarea 
propagării focului, cât şi împotriva trecerii produselor de ardere (fum, gaze) dintr-o încăpere de cabluri în alta; 
aceste etanşări au şi rolul de limitare a tirajului de aer prin puţ; 

- prevederea puţurilor de cabluri cu uşi de acces la fiecare nivel având rezistenţă la foc prescrisă; în 
dreptul acceselor se prevăd platforme de montaj. De asemenea, se prevăd separări transversale ignifuge pentru 
împiedicarea propagării unui incendiu şi în parte pentru limitarea tirajului de aer; aceste separări se prevăd 
astfel încât distanţa între ele să fie cel mult 10 m; 

- prevederea puţurilor de cabluri aparţinând gospodăriilor importante cu instalaţii fixe de stins incendii 
cu apă pulverizată; acestea constituie de regulă prelungiri ale instalaţiilor de stingere din celelalte încăperi de 
cabluri; 

- prevederea de detectoare de incendiu în puţurile aparţinând gospodăriilor importante de cabluri; de 
regulă se prelungesc liniile de detectoare din celelalte încăperi de cabluri învecinate; 

- în apropierea puţurilor mari de cabluri se amplasează şi hidranţi prevăzuţi cu capete de pulverizare a 
apei. 

* nivele deschise de cabluri 
Nivelul liber de cabluri trebuie să fie „liber" pe cel puţin pe două laturi şi destinat pozării aeriene a 

cablurilor. O altă condiţie esenţială constă în limitarea lăţimii „nivelului deschis de cabluri" la cel mult 10 m, 
pentru a se putea interveni în caz de necesitate; în cazul în care rezultă lăţimi mai mari este necesară crearea 
unor culoare de acces de cel puţin 2 m lăţime între spaţiile având o lăţime de cel mult 10 m. 

Aceste tipuri de construcţii pentru cabluri sunt economice şi eficiente şi din punct de vedere al prevenirii 
incendiilor. Ele nu sunt indicate în incinte cu depuneri mari de praf, în special combustibil. S-ar putea folosi şi 
în aceste condiţii dacă se organizează îndepărtarea periodică a prafului. 

În faza de proiectare şi construcţii–montaj la aceste tipuri de încăperi se iau următoarele măsuri specifice: 
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- separarea cu un perete (cel mult doi pereţi) cu limita de rezistenţă la foc de 3 h, faţă de încăperi şi spaţii 
cu pericol de incendiu (în care se află transformatoare) sau faţă de încăperi care din motive tehnologice trebuie 
să fie închise; 

- protejarea zonei, prin îngrădirea cablurilor cu plase de sârmă, cu rol şi de împiedicare a accesului 
persoanelor neautorizate; 

- asigurarea de culoare de acces pentru intervenţii cu mijloace mobile împotriva incendiilor; de asemenea, 
trebuie asigurat cel puţin un drum (pe cel puţin o latură a nivelului deschis de cabluri), pentru intervenţia 
serviciilor profesioniste/private pentru situaţii de urgenţă cu maşini de luptă împotriva incendiilor; 

- prevederea de hidranţi de incendiu în apropiere şi prevederea de mijloace mobile de primă intervenţie 
împotriva începuturilor de incendiu; 

- etanşarea trecerilor de cabluri din nivelul de cabluri, în încăperile de deasupra acestuia; în perioada de 
exploatare, măsurile de supraveghere şi prevenire sunt mai reduse decât în cazul încăperilor închise ale 
gospodăriei de cabluri. Se are în vedere în special păstrarea unei curăţenii perfecte şi îndepărtarea tuturor 
materialelor combustibile din spaţiul respectiv, cum ar fi materiale rămase în urma lucrărilor de reparaţii şi 
întreţinere, precum şi eventuale depuneri de materiale combustibile pe cabluri. Aşa cum s-a arătat mai sus, 
asemenea construcţii de cabluri sunt evitate în zone cu depuneri masive de materiale combustibile. Depunerile 
accidentale de materiale combustibile se pot elimina eficient prin spălarea cablurilor cu jet de apă. 

În condiţiile de mai sus, la nivele deschise de cabluri nu se mai prevăd instalaţiile anexe întâlnite la 
construcţiile închise, cum sunt instalaţiile fixe de stingere, de iluminat, ventilare, semnalizare incendiu. 

* canale de cabluri 
 Amenajarea galeriilor (tunelurilor) şi canalelor de cabluri: 
- instalarea cablurilor în galeriile şi canalele de cabluri se va face cu respectarea distanţelor menţionate şi 

a regulilor indicate mai sus; 
- în obiective industriale se recomandă folosirea canalelor de cabluri cu dimensiuni tipizate. Canalele de 

cabluri pot fi prefabricate în zona unde acest lucru este posibil şi economic (canalizări lungi). Se vor evita 
canalele de cabluri cu adâncimi, respectiv lăţimi mai mari de 1200 mm; 

- pentru cablurile de comandă şi control se pot construi canale de cabluri prefabricate fără rastele, în care 
cablurile sunt pozate în straturi suprapuse; 

- de regulă, nu se vor construi canale de cabluri sub celulele interioare de medie şi înaltă tensiune şi sub 
panourile şi dulapurile de distribuţie de joasă tensiune sau cele de comandă şi control. Canalele de cabluri vor fi 
amplasate, de regulă, în faţa sau în spatele celulelor, panourilor sau dulapurilor, intrarea cablurilor din canale la 
acestea se face prin ţevi de protecţie montate pe pereţii canalului sau prin mici canale de derivaţie, precum şi 
prin fante. Toate trecerile se vor etanşa faţă de canalul principal. 

Tablourile capsulate confecţionate din materiale incombustibile, precum şi stelajele cu echipamente care 
deservesc un singur circuit primar, pot fi amplasate deasupra canalelor de cabluri acoperite. Se permite 
amplasarea canalelor de cabluri parţial şi sub celule şi panouri, cu menţiunea asigurării unei bune separaţii între 
celule (panouri) şi canalul de cabluri prin planşee rezistente la foc, cu trecerile de cabluri bine etanşate 
împotriva propagării focului. 

- la proiectarea plăcilor de acoperire a canalelor de cabluri se vor avea în vedere următoarele: 
• plăcile trebuie să reziste la sarcinile ce apar în exploatare normală în zona respectivă; pentru transportul 

unor piese mai grele, se vor realiza consolidări provizorii în zona de traversare;  
• plăcile vor fi realizate din materiale incombustibile;  
• greutatea plăcilor şi construcţia lor să permită o manipulare uşoară de către un singur om sau, în mod 

excepţional, de către doi oameni; în cazul canalelor cu lăţimi foarte mari (peste 1,2 m) se admite ca greutatea 
plăcilor să fie mai mare (până la 120 kg), cu menţiunea prevederii de mânere pentru manipulări şi a unei dale 
uşoare (maximum 30 kg), la intervale de maximum 15 m, pentru controale şi intervenţii rapide.  

Plăcile de acoperire a canalelor se vor realiza, de preferinţă, astfel: 
• din tablă striată: încăperi sau zone fără pericol de incendiu;  
• din dale de beton armat; în exterior, precum şi în încăperi sau zone cu pericol de incendiu;  

- la canalele de cabluri care se construiesc în exteriorul clădirilor şi care sunt amplasate deasupra nivelului 
apelor subterane (freatice) se admite ca fundul canalului să fie din pământ bătătorit şi acoperit cu un strat de 
drenaj din pietriş; 
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- galeriile (tunelurile) şi canalele de cabluri aşezate sub nivelul apelor subterane (freatice) trebuie să aibă 
pereţii şi radierele dintr-un material impermeabil sau hidroizolant; 

- radierele canalelor, galeriilor, precum şi ale blocurilor de cabluri trebuie să aibă o pantă în direcţia 
drenajelor de cel puţin 0,5%. Radierele nu trebuie să aibă praguri, ieşituri sau alte obstacole constructive 
similare care să îngreuneze scurgerile, ventilaţia sau să împiedice circulaţia liberă a personalului de  
exploatare; 

* la obiectivele amplasate în subteran nu trebuie utilizate galerii de cabluri în scopul vehiculării aerului de 
ventilaţie necesar altor spaţii decât cel al galeriei de cabluri respective. 

   b) măsuri de protecţie specifice la fluxurile de cabluri pozate în încăperile tehnologice 
* subsoluri tehnologice; 
* fluxuri de cabluri în hale de producţie industrială;  
* fluxuri de cabluri pe utilaje tehnologice;  
   c) măsuri de protecţie specifice la fluxurile de cabluri de înaltă tensiune; 
   d) măsuri de protecţie specifice la estacadele de cabluri; 
   e) măsuri de protecţie specifice la gospodăriile de cabluri ale centrelor de calcul; 
   f) măsuri de protecţie specifice la galerii tehnico-edilitare de canalizări pe platforme industriale; 
   g) măsuri de protecţie specifice la fluxurile de cabluri din încăperile tehnologice având categoria 

A, B sau C de pericol de incendiu; 
* încăperi cu pericol de explozie;  
* încăperi cu fluide combustibile având categoria C de pericol de incendiu;  
* încăperi cu depuneri de particule solide combustibile având categoria C de pericol de incendiu. 
 
2.3. Probabilitatea de producere a incendiilor se poate exprima printr-o estimare calitativă:  
* posibile - se pot produce pe durata de viaţă a sistemului: P > 0,01.  
 
2.4. Evaluarea estimativă cumulată a efectelor agenţilor care pot interveni în caz de incendiu asupra  

unei gospodării de cabluri electrice, precum şi asupra factorilor de mediu se exprimă prin niveluri de  
gravitate. 

 La aprecierea nivelurilor de gravitate se vor avea în vedere, în principal, următorii parametri:  
* impactul direct al incendiilor, prin următoarele consecinţe:  
   a) numărul persoanelor: victime, periclitate, salvate;  
   b) valoarea pierderilor materiale;  
   c) efectele negative asupra unor factori de mediu (aerul);  
* capacitatea operaţională a forţelor şi mijloacelor specializate de răspuns, prestabilite sau concentrate 

efectiv, pentru:  
   a) salvare şi protecţie;  
   b) limitarea şi stingerea incendiilor;  
   c) înlăturarea operativă a unor urmări ale incendiilor.  
* costurile recuperării şi reabilitării.  
* importanţa economică a instalaţiei.  
   Un incendiu într-o gospodărie de cabluri se propagă rapid cu cantităţi mari de fum dens şi degajări de 

căldură care nu pot fi disipate şi care nu permit depistarea focarelor, făcând practic imposibilă intervenţia 
personalului; în plus, nu se poate discuta despre o eficienţă la o astfel de intervenţie, din cauza dificultăţilor de 
pătrundere şi de deplasare în spaţiile strâmte ce caracterizează încăperile de cabluri. De asemenea, degajările 
mari de acid clorhidric provoacă distrugeri prin coroziune în zone situate şi la distanţe mari de focarele de 
incendiu. Prin arderea a 3,75 kg PVC într-un volum de 1.000 mc se ajunge la o concentraţie de 1,5 mg/l letală 
pentru viaţa omului. 



 84

Tabel pe baza căruia se poate face corelarea dintre nivelele de gravitate, consecinţele directe şi 
clasificarea incendiilor: 

 
 

Niveluri de gravitate      Consecinţe directe                             Clasificarea incendiilor
────────────────────────────────────────────────────────
          1                                neglijabile                                                        -
────────────────────────────────────────────────────────
          2                             minore                                  început de incendiu
────────────────────────────────────────────────────────
          3                           semnificative/moderate                     incendiu notabil sau moderat
────────────────────────────────────────────────────────
          4                                      grave                                       incendiu important sau mare
────────────────────────────────────────────────────────
          5                                foarte grave                            incendiu foarte important sau sinistru
────────────────────────────────────────────────────────
          6                                 catastrofale                                   incendiu major sau dezastru
────────────────────────────────────────────────────────
 
Subsistemele componente din alcătuirea sistemului „gospodăria de cabluri electrice” 
a) subsistemul nr. 1 identificat cu reţeaua de cabluri electrice, ce include inclusiv elementele de montaj - 

R.C.E.; 
b) subsistemul nr. 2 identificat cu forţa de muncă implicată în procesul tehnologic de exploatare şi 

control al cablurilor electrice - F.O. 
 
Analiza riscurilor principale 
Identificarea subsistemelor surse de pericol 
Ţinându-se seama de natura, de structura şi de funcţiile specifice subsistemelor componente, încadrarea 

acestora în categoriile subsistemelor surse de pericol se face conform ANEXEI 1. 
Subsistemul – surse de pericol din alcătuirea sistemului „gospodăria de cabluri electrice”: 
 

Sistemul 
„gospodăria de cabluri 

electrice” 

S.S. 1                                   
R.C.E.                                 

S.S. 2 
F.O. 

Categoria surselor de 
pericol conform ANEXEI 1          

A.1.; B.1.; B.2.; B.3.  
C.1.; C.2.; E.1.; G1; G.2.   

F.1. 
F.2. 
 

 
Fluxurile posibile de pericol la nivelul „gospodăriei de cabluri electrice” 
Cunoscându-se subsistemele – ca surse de pericol pot fi identificate toate fluxurile posibile de pericol. 

Descrierea celor mai reprezentative evoluţii posibile ale stărilor de pericol la nivelul reţelei de cabluri 
electrice (subsistemul R.C.E.) sunt prezentate în tabelul ANEXA 2.  

 
Fluxuri posibile: 
ANEXA 2 – Tabelul A 
Tabelul A.1 – subsistemul S.S.1. - R.C.E. 
Tabelul A.2 – subsistemul S.S.2. - F.O. 
 
3. Evaluarea riscurilor de incendiu  
 
3.1. La evaluarea riscului de incendiu se iau în considerare factori, ca:  
   a) sursele de aprindere, precum şi măsurile prevăzute pentru diminuarea pericolului de incendiu 
- surse de aprindere cu flacără;  
- surse de aprindere de natură termică;  
- surse de aprindere de natură electrică;  
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- surse de aprindere cauzate de explozii şi materiale incendiare;  
- surse de aprindere indirecte.  
   b) iniţierea şi dezvoltarea incendiilor;  
   c) influenţa sistemelor de securitate la incendii, eficacitatea şi fiabilitatea acestora în reducerea 

consecinţelor;  
   d) limitarea propagării fumului - sisteme de evacuare a fumului; 
* Ventilarea tehnologică 
Proiectarea instalaţiilor de ventilare tehnologice se va face conform normativului I 5. 
În cazul în care se adoptă soluţia de ventilare tehnologică, prin lăsarea deschisă a uşilor dintre diverse 

compartimente de cabluri, este necesar ca în situaţia de incendiu să se comande automat închiderea lor (de 
exemplu, prin semnale primite de la detectoarele de incendiu montate în zona respectivă sau prin declanşarea 
unor legături fuzibile). În încăperile şi galeriile de cabluri trebuie asigurată o ventilare corespunzătoare a 
cablurilor, astfel încât să nu se depăşească, în regim de durată, temperatura maximă de lucru a conductoarelor, 
pe tipuri de cabluri. Valoarea maximă a temperaturii ambiante nu va fi, de regulă, mai mare de + 40 ˚C. 

* Ventilaţia de avarie 
În construcţiile speciale închise pentru cabluri, şi anume: tuneluri, subsoluri sau poduri de cabluri blindate 

(fără ferestre) care au o arie mai mare de 700 m2 şi subsoluri sau poduri de cabluri (cu ferestre) cu arii libere 
mai mari de 10400 m2, se vor prevedea dispozitive de evacuare directă în exterior a fumului şi gazelor fierbinţi, 
rezultate în caz de incendiu. Dispozitivele vor avea suprafaţa liberă însumată de cel puţin 0,2 % din aria 
spaţiului sau compartimentul respectiv. 

* Reguli comune 
În cazurile în care rezultă ca fiind necesar atât sistemul de ventilare tehnologică, cât şi cel de avarie, 

acestea pot fi realizate într-un singur sistem de ventilaţie, care să asigure condiţiile de dimensionare prevăzute. 
Ventilarea se va asigura, de regulă, pe cale naturală. În cazul în care, datorită amplasamentului încăperilor 
pentru cabluri sau al traseelor de introducere sau evacuare, ventilarea nu se poate realiza pe cale naturală, se va 
prevedea montarea unei instalaţii de ventilare mecanică, realizată corespunzător temperaturii gazelor ce trebuie 
evacuate în caz de incendiu (ventilatoarele vor fi amplasate în afara încăperilor deservite). În situaţia în care 
sistemul de ventilare este comun, pentru mai multe încăperi legate tehnologic între ele, se vor lua măsuri care să 
împiedice propagarea focului sau fumului dintr-o încăpere în alta. Comanda ventilării mecanice trebuie să se 
facă din afara încăperii de cabluri, prin butoane amplasate în apropierea intrărilor în încăpere şi în camera de 
comandă. Cablurile pentru alimentarea ventilatoarelor de avarie se vor poza astfel încât să nu fie afectate de un 
eventual incendiu în încăperile pe care le deservesc. 

   e) sisteme de alarmare-alertare în caz de incendiu; 
Instalaţii de semnalizare: 
- instalaţiile de semnalizare automată a incendiilor vor fi realizate cu detectoare de fum sau de 

temperatură; detectoarele de temperatură se vor prevedea numai în cazul în care nu sunt condiţii de funcţionare 
normală pentru detectoarele de fum; 

- centrala de semnalizare va fi amplasată, după caz, la serviciul privat pentru situaţii de urgenţă sau într-o 
încăpere unde există în permanenţă personal de tură care are în atribuţii şi deservirea gospodăriei de cabluri, ca 
de exemplu: în camera de comandă, dispecerat etc.; 

- între încăperea în care se amplasează centrala de semnalizare şi serviciul privat pentru situaţii de urgenţă 
se va asigura alarmarea automată şi se vor realiza legături de comunicaţie directe prin telefon, radio sau alte 
mijloace. 

   f) asigurarea intervenţiei serviciilor private pentru situaţii de urgenţă.  
   3.2. Pe baza unor criterii de evaluare a gravităţii consecinţelor incendiului şi prin impunerea unor limite 

de acceptabilitate a acestora, se poate stabili:  
* domeniul riscului acceptabil, aferent incendiilor minore frecvente/cu probabilitate ridicată de producere 

sau incendiilor majore/cu consecinţe de gravitate ridicată rare şi foarte rare.  
Prin măsurile de prevenire, respectiv prin măsurile de protecţie, care au ca scop limitarea, localizarea şi 

lichidarea incendiului, precum şi limitarea şi/sau înlăturarea consecinţelor acestuia, sunt diminuate 
probabilităţile de iniţiere a incendiului şi/sau a nivelului de gravitate a consecinţelor. 

Incendiul cu consecinţe majore poate surveni în timpul exploatării unei reţele de cabluri electrice din 
cauze multiple, prezentate în documentaţie. Incendiul respectiv poate crea o avarie majoră cu urmări grave 
atât din punct de vedere al scoaterii din funcţiune a unor agregate/instalaţii/utilaje de bază şi auxiliare, cât şi 
de a produce pagube umane. Din punct de vedere al probabilităţii de producere a unui astfel de incendiu, 
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scenariul A (SA) poate fi considerat, potrivit naturii sale ca nedorit, fiind un scenariu de proximitate EXTREM 
DE RAR, iar scenariul B (SB) poate fi apreciat ca fiind un scenariu cu proximitate RAR. 

Luându-se în calcul că, gospodăria de cabluri electrice există, iar în faza de proiectare a obiectivului 
industrial nu se făceau negocieri cu astfel de criterii, s-a convenit ca parametri globali acceptaţi să fie: 
probabilitatea „P” de apariţie a evenimentului şi nivelurile de gravitate „G” a consecinţelor. 

În vederea clasificării scenariilor de proximitate acceptabile şi inacceptabile, ambii parametri au fost 
cuantificaţi cu un anumit număr de valori. 

În cazul de faţă a fost adoptată valoarea de referinţă (P x G) ref. = 4 
S-a convenit ca pentru SA: G = 4 (consecinţe catastrofale interne) şi P = 2 (evenimente extrem de rare). 
Rezultă: P x G = 8 > 4 
Pentru SB: G = 3 (consecinţe grave) şi P = 3 (evenimente rare). 
Rezultă: P x G = 9 > 4 
Reprezentate într-un sistem de coordonate P – G din grila PROBABILITATE – GRAVITATE (ANEXA 4), 

valorile stabilite pentru P şi G încadrează scenariile de proximitate SA şi SB în categoria SCENARIILOR 
INACCEPTABILE.  

 
4. Controlul riscurilor de incendiu  
 
4.1. Măsurile prevăzute:  
* stabilirea priorităţilor de acţiune; 
   Stabilirea priorităţilor de acţiune reprezintă procesul de adoptare a deciziilor referitoare la categoriile de 

risc asupra cărora este prioritar să se acţioneze. La stabilirea priorităţilor de acţiune se vor avea în vedere 
criteriile utilizate la evaluarea riscurilor de incendiu, respectiv probabilitatea de apariţie şi gravitatea 
consecinţelor incendiilor.  

* implementarea măsurilor de control; 
Se realizează prin:  
1) asigurarea unei examinări sistematice şi calificate a factorilor determinanţi de risc;  
stabilirea şi elaborarea responsabilităţilor, sarcinilor, regulilor, instrucţiunilor şi măsurilor privind 

apărarea împotriva incendiilor şi aducerea acestora la cunoştinţă salariaţilor, utilizatorilor şi a 
persoanelor interesate;  

2) stabilirea persoanelor cu atribuţii privind punerea în aplicare a măsurilor de apărare împotriva 
incendiilor; 

3) asigurarea mijloacelor tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor, a personalului necesar 
intervenţiei şi a condiţiilor pentru pregătirea acestuia;  

Prevederea mijloacelor şi instalaţiilor de prevenire şi stingere a incendiilor în gospodăriile de cabluri se va 
face diferenţiat, respectând prevederile din normele generale de protecţie împotriva incendiilor şi din normele 
de dotare, având în vedere importanţa obiectivelor deservite şi concentrarea de cabluri în încăperile respective, 
ţinând seama de prevederile din acest capitol. La încăperile normale pentru cabluri se vor prevedea, conform 
normelor departamentale de dotare împotriva incendiilor, următoarele mijloace şi instalaţii de prevenire şi 
stingere a incendiilor: 

- mijloace de primă intervenţie pentru stingerea începuturilor de incendiu; 
- hidranţi de incendiu, la obiectivele prevăzute cu instalaţii de apă de incendiu, amplasaţi în afara 

încăperilor de cabluri; ţevile de refulare ale hidranţilor utilizaţi pentru stingerea incendiilor în gospodăriile de 
cabluri vor fi echipate cu ajutaje de pulverizare; 

- butoane de semnalizare manuală a incendiilor la obiectivele prevăzute cu instalaţii de semnalizare a 
incendiilor. 

La încăperile închise de cabluri din cadrul gospodăriilor importante se vor prevedea, în plus faţă de 
mijloacele şi instalaţiile menţionate anterior, şi următoarele: 

- instalaţii de semnalizare automată a incendiilor; în cazul încăperilor de cabluri cu suprafeţe mai mari de 
2000 m2, se vor prevedea legături de comunicaţie directe, prin telefon sau radio, de lângă aceste încăperi la 
încăperea unde se află centrala de semnalizare a incendiilor; 

- instalaţii speciale de stingere pe fluxurile de cabluri; se aplică la fluxurile de cabluri care au materiale 
combustibile mai mult de 3,5 litri/m. 

În încăperile cu cabluri cu o suprafaţă mai mare de 2.000 m2 se va asigura şi posibilitatea stingerii 
incendiilor cu maşini de intervenţie. În cazuri justificate, în podurile de cabluri de sub camerele de comandă din 
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gospodăriile importante de cabluri se pot prevedea numai mijloace iniţiale de stingere (stingătoare) şi stingere 
cu apă de la hidranţi (fără instalaţii speciale de stingere a incendiilor) atunci când sunt îndeplinite următoarele 
condiţii: 

- nu se periclitează viaţa oamenilor datorită întreruperilor alimentării cu energie electrică; 
- este asigurată deservirea locală pentru continuarea sau reluarea lucrului ori oprirea în condiţii de 

siguranţă a utilajelor. 
În cazul în care în podul de cabluri sunt structuri metalice de rezistenţă (stâlpi, grinzi) neprotejate la foc, 

se va prevedea o instalaţie fixă de stingere cu apă pulverizată, astfel încât să se evite afectarea structurilor 
metalice respective (temperatura maximă 300˚C). În încăperile tehnologice, în canalele de cabluri şi la pozarea 
aeriană în exteriorul construcţiei, stabilirea mijloacelor şi instalaţiilor pentru prevenirea şi stingerea incendiilor 
la cablurile electrice se va face ţinând seama şi de cele stabilite pentru restul de instalaţii din spaţiile respective. 
Nivelurile deschise şi estacadele pentru cabluri vor fi dotate cu mijloacele şi instalaţiile de prevenire şi stingere 
a incendiilor menţionate la începutul acestui subcapitol. Gospodăriile de cabluri în funcţiune, la care din cauze 
tehnice nu este posibilă aplicarea întocmai a acestor prevederi, referitoare la prevenirea şi stingerea incendiilor, 
pot continua să funcţioneze sau pot fi puse în funcţiune numai cu luarea următoarelor măsuri: 

- aplicarea în construcţiile de cabluri de separări transversale pe fluxurile de cabluri sub limita prevăzută; 
- protejarea cablurilor împotriva propagării flăcării; 
- dotarea gospodăriilor de cabluri în funcţiune cu mijloacele de prevenire şi stingere a incendiilor, 

prevăzute. 
Instalaţii de semnalizare: 
- instalaţiile de semnalizare automată a incendiilor vor fi realizate cu detectoare de fum sau de 

temperatură; detectoarele de temperatură se vor prevedea numai în cazul în care nu sunt condiţii de funcţionare 
normală pentru detectoarele de fum; 

- centrala de semnalizare va fi amplasată, după caz, la serviciul privat pentru situaţii de urgenţă sau într-o 
încăpere unde există în permanenţă personal de tură, care are în atribuţii şi deservirea gospodăriei de cabluri, ca 
de exemplu: în camera de comandă, dispecerat etc.; 

- între încăperea în care se amplasează centrala de semnalizare şi serviciul privat pentru situaţii de urgenţă 
se va asigura alarmarea automată şi se vor realiza legături de comunicaţie directe prin telefon, radio sau alte 
mijloace. 

Instalaţii speciale de stingere a incendiilor: 
- instalaţii speciale de stingere a incendiilor în gospodăriile de cabluri se vor realiza de următoarele tipuri: 
a) instalaţii fixe de stingere cu apă pulverizată; 
b) instalaţii de stingere cu spumă cu coeficient mare de înfoiere (de peste 400:1); în cazul unor fluxuri 

mici de cabluri aşezate concentrate pe pardoseală sau pe perete, se pot utiliza şi spume cu coeficient mediu de 
înfoiere; 

c) instalaţii de stingere cu bioxid de carbon, în spaţii cu volum limitat. 
4) reluarea etapelor de identificare şi evaluare a riscului de incendiu la schimbarea condiţiilor 

preliminate;  
5) gestionarea şi monitorizarea riscurilor.  
 
Odată stabilite evenimentele primare şi evenimentele finale ale celor două scenarii Sa şi Sb, incluse în 

categoria SCENARIILOR INACCEPTABILE, se poate concluziona că ţintele potenţiale ale incendiilor cele mai 
grave care se pot întâmpla în funcţionarea sistemului analizat sunt însăşi reţelele de cabluri electrice, mediul 
înconjurător şi personalul de exploatare.  
 
 



ANEXA 1 
 
 
Clasificarea sistemelor surse de pericol 
A. Sistemele – surse de pericol de natură mecanică 
A.1. Cabluri sub constrângeri mecanice 
 
B. Sistemele – surse de pericol de natură chimică 
B.1. Sistemele – surse de toxicitate şi de agresivitate 
B.2. Sistemele – surse de poluare atmosferică 
B.3. Sistemele care produc pierderea oxigenului 
 
C. Sistemele – surse de pericol de natură electrică 
C.1. Sistemele în curent continuu sau alternativ 
C.2. Frecvenţă înaltă 
 
D. Sistemele surse de incendii 
 
E. Sistemele surse de radiaţii 
E.1. Câmpurile magnetice 
 
F. Omul, sistem – sursa de pericol 
F.1. Circumstanţele normale 
F.2. Acţiunile intenţionate 
 
G. Sistemele – surse de pericol legate de acţiunea mediului activ 
G.1. Factorii tectonici 
G.2. Alte procese industriale 
 
TABELUL A.1 destinat descrierii evoluţiilor posibile ale stărilor de pericol 
                                 

Tipurile 
de 
subsisteme 
surse de 
pericol, 
ANEXA 1       

Faza 
(etapa)  
punerii 
în 
operă*   

(SUB) SIS 
 

Evenimentul 
(nedorit)    

 
 

Extern 
(din partea 
mediului  
activ)         

TEMUL - 
 
 

iniţiator 
 
 

Intern (de 
natură 
intrinsecă)    

SURSA 
 

Evenimen
tul 
nedorit  
iniţial 
 
Asociat 
cablului 

 
 
 
 
 

 
 
Asociat 
cablului 

Influenţele 
câmpurilor 
climaterici, ţinta 
factori 
distanţa, sursa 
Evenimentul 
(nedorit) 
principal (fluxul 
pericolului)        

 
 
 
 
 
Evenimentul 
(nedorit) final 
(efectuat asupra 
sistemului ţintă) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
              
               
              
               
              
               

*) Sunt considerate următoarele faze şi etape: 
- concepţia (CD); 
- montarea (MO); 
- exploatarea tehnologică (Ex); 
- mentenanţa preventivă (MP); 
- mentenanţa corectivă (MC); 
- întreruperea în funcţionare/nefuncţionare (NF); 
- transformarea (schimbarea destinaţiei – TR); 
- dezafectarea (DE); 
- incidentul (IN). 
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TABELUL A. 1 destinat descrierii evoluţiilor posibile ale stărilor de pericol subsistemul S.S.1. – R.C.E. 
 

Tipurile de 
subsisteme 
surse de 
pericol, 
ANEXA 1        

Faza 
(etapa)  
punerii în 
operă*   

SUBSISTE 
 
Evenimentul 
(nedorit)    
 
 
Extern 
(din partea 
mediului  
activ)  

MUL SU 
 
 
iniţiator 
 
 
Intern (de 
natură 
intrinsecă)   

RSA SS 
 
Evenimentul 
(nedorit)   
Asociat 
cablului 

1 R.C.E. 
 
 
 
 
iniţial 
Asociat 
cablului 

Influenţele 
câmpurilor 
climaterici, 
ţinta 
factori 
distanţa, sursa 
Evenimentul 
(nedorit) 
principal 
(fluxul 
pericolului)        

Evenimentul 
(nedorit) final 
(efectuat asupra 
sistemului ţintă) 

       1     2           3        4      5       6            7        8 
A.1. Cabluri     Ex Coroziune 

smulgere 
 Deformare 

excesivă 
rupere 

Producere 
de 
incendiu 

Prăbuşirea de 
rastele, stelaje, 
etc.  

Şocuri mecanice, 
termice, 
termomecanice 

B.1. Cabluri     Ex 
MP 

Degajare de 
acid clorhidric 

Cauză 
electrică  

Topirea 
învelişului 

Lipsă 
ventilaţie 

Inhalare vapori 
toxici 

Asfixierea 
utilizatorilor, 
sufocare 

B.2. Cabluri     Ex 
MP 

Degajare de 
acid clorhidric 

 Topirea 
învelişului 

Lipsă 
ventilaţie 

Inhalare vapori 
toxici 

Sufocare 

B.3. Cabluri     Ex 
MP 

Degajare de 
produse de 
ardere 

   Lipsă 
oxigen 

Inhalare vapori 
toxici 

Asfixierea 
utilizatorilor, 
sufocare 

C.1. Cabluri     Ex Îmbinări 
defectuoase 

Scurtcircuit  Producere 
incendiu 

 Încălzire 

C.2. Cabluri     Ex      Iradiere Iradiere 
D. Cabluri        IN 

MP 
 Scurtcircuit  Producere 

incendiu 
Inhalare gaze, 
vapori toxici si 
fum 

Încălzire 

E.1. Cabluri     Ex      Iradiere Iradiere 
G.1. Cabluri     Ex Producere 

cutremure 
Cauză 
mecanică 

  Ruperi de 
stelaje 

Ruperi de stelaje 

G.2. Cabluri     Ex Producere 
accidente 
tehnice  

   Explozii, 
incendii 

Incendiu Incendiu 
 

 
TABELUL A.2 destinat descrierii evoluţiilor posibile ale stărilor de pericol subsistemul S.S.2. – F.O. 
 

Tipurile de 
subsisteme 
surse de 
pericol, 
ANEXA 1       

Faza 
(etapa)  
punerii 
în 
operă*   

Evenimentul nedorit   
Extern 
(din partea mediului  
activ) 

Iniţiator intern 
(de natură 
intrinsecă)  

Evenimentul 
nedorit 
asociat 
cablului 

Iniţial Evenimentul 
(nedorit) 
principal 
(fluxul 
pericolului)       

Evenimentul 
(nedorit) final 
(efectuat asupra 
sistemului 
ţinta) 

       1     2           3        4      5       6            7        8 
F.1. 
Electricianul   

Ex Pregătire necorespun 
zătoare 
Oboseală 
Neatenţie 

Manevre şi 
operaţiuni 
necorespunzăt
oare 
 

Scurtcircuit    Incendiu   Incendiu   

F.2. 
Electricianul   

Ex Manipularea 
defectuoasă a 
echipamentului 

Stres, oboseală   Proasta 
instruire 
profesională  

Acţiuni 
neconforme 

Deteriorarea 
reţelei de 
cabluri   

Producere de 
avarii 

 



ANEXA 2 
 
 
Stabilirea scării de apreciere a gravităţii consecinţelor incendiilor 
 

Nr.  
Crt. 

Atributul gravităţii 
consecinţelor 

Nivelul  
gravităţii 

Semnificaţiile atributului gravităţii  
Consecinţelor 

  0 1 2 3 
  1. Consecinţe nule  G = 0 - efecte sporadice, inerente activităţii normale de exploatare 

(disconfort al personalului angajat, uşoare deteriorări etc.). 
  2. Consecinţe minore  G = 1 - disconfort permanent resimţit de către personalul angajat (zgomot, 

miros, iluminare insuficienta, vibraţii); 
- uşoare deteriorări ale (sub) sistemelor materiale, fără a afecta 
fiabilitatea sau securitatea tehnică în exploatare. 

  3. Consecinţe semnificative  G = 2 - disconfort permanent şi accentuat, resimţit de către personalul 
angajat (nivele înalte de zgomot şi/sau vibraţii, temperatura ambiantă 
necorespunzătoare); 
- uşoară vătămare corporală (lovire, rănire) resimţită de către o 
singură persoană;  
- intoxicarea unui număr limitat de persoane (sub 5), cu produse uşor 
toxice; 
- disfuncţii la nivelul (sub) sistemelor materiale, care pot produce 
cedări/defectări ale cablurilor electrice. 

  4. Consecinţe grave  G = 3 - vătămări corporale ale unuia sau mai multor angajaţi ori vătămarea 
corporală extrem de gravă a unui singur angajat; 
- intoxicarea unui număr limitat de persoane (peste 5), cu produse cu  
toxicitate ridicată; 
- contaminarea extinsă a mediului înconjurător cu produse uşor 
toxice sau contaminarea limitată a mediului cu produse de toxicitate 
ridicată; 
- distrugerea componentelor materiale ale sistemului tehnic.  

  5. Consecinţe catastrofale interne  G = 4 - vătămări corporale extrem de grave ale mai multor angajaţi (peste 
5) sau decesul a cel puţin unui angajat la nivelul sistemului tehnic 
investigat, cu sau fără distrugerea componentelor materiale ale 
acestuia. 

  6. Consecinţe catastrofale externe  G = 5 - contaminarea puternică a mediului ambiant; 
- vătămări corporale şi/sau în rândul tuturor angajaţilor operatorului 
economic în cauză şi a altora din vecinătatea ariei operatorului 
economic; 
- degradarea sau distrugerea sistemelor materiale învecinate.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXA 3 
 
Identificarea şi clasificarea barierelor de prevenire a producerii şi/sau de neutralizare a efectelor 

scenariilor de proximitate Sa şi Sb 
 

Nr. 
Crt. 

Tipuri de bariere SA SB 

 1                                 2                 3                  4 
 1 Proiectare constructivă - proiectare corespunzătoare a reţelelor de 

cabluri 
- soluţii corespunzătoare pentru etanşarea la 
foc, gaze şi fum ale compartimentărilor 
constructive de la nivelul gospodăriei de 
cabluri electrice 
- sisteme de protecţie corespunzătoare 

 

 2 Ventilaţia - prevederea şi menţinerea în stare de 
funcţionare a unui sistem de evacuare a 
căldurii degajate de cablurile electrice şi a 
gazelor/fumului acumulate în gospodăria de 
cabluri electrice 

- realizarea unei ventilaţii care să ofere 
electricianului un climat propice lucrului 
(înlăturarea stării de disconfort sau lipsa 
de oxigen)  

 3 Protecţia individuală a 
personalului 

 - echiparea corespunzătoare a 
electricianului cu scopul de a-l proteja 

 4 Supravegherea medicală  - controale medicale periodice 
- verificarea stării de oboseală 
- nivelul stresului 

 5 Instruirea personalului - instruirea electricienilor privind manevrele 
ce trebuie efectuate  

- instruirea electricienilor privind 
exploatarea reţelelor de cabluri electrice 
şi a obligaţiilor ce le revin 

 6 Atestarea personalului - toţi electricienii vor fi atestaţi pentru 
intervenţiile pe care urmează să le efectueze 

- toţi electricienii vor fi atestaţi pentru 
intervenţiile pe care urmează să le 
efectueze 

 7 Factori ambientali - lucrul în spaţii cu temperaturi fluctuante 
funcţie de anotimp şi de numărul de grupe 
în funcţiune 
- stresul 
- oboseala specifică turelor 

- lucrul în spaţii cu temperaturi fluctuante, 
funcţie de anotimp şi de numărul de grupe 
în funcţiune 
- stresul 
- oboseala specifică turelor 

 8 Comportamentul uman - comportament responsabil specific 
persoanelor cu experienţă  

- comportament responsabil specific 
persoanelor cu experienţă 

 9 Instrucţiuni S.S.M. - instrucţiuni specifice locului de muncă - instrucţiuni specifice locului de muncă 
10 Norme S.S.M. - norme specifice pe ramură - norme specifice pe ramură 
11 Proceduri S.S.M. - proceduri pentru operaţiile sistemului 

analizat 
- proceduri pentru operaţiile sistemului 
analizat 

12 Instrucţiuni de operare - instrucţiuni specifice - instrucţiuni specifice 
13 Norme de operare   
14 Proceduri de operare - instrucţiuni specifice - instrucţiuni specifice 
15 Monitorizare şi control - controlul periodic al sistemului pe ture din 

partea electricianului 
- controlul periodic al stării fizice şi 
psihice ale personalului 

16 Reţele de comunicaţii   
17 Revizia, întreţinerea şi 

reparaţiile 
- mentenanţă preventivă - mentenanţă preventivă 

18 Deservirea   
19 Alegere amplasament - conform proiect  
20 Limite de acces, căile de 

acces şi de circulaţie  
- neacceptarea în zona de exploatare a 
sistemului, a persoanelor neautorizate 

- neacceptarea în zona de exploatare a 
sistemului, a persoanelor neautorizate 

21 Influenţele asupra 
mediului înconjurător 

- degajări de fum şi gaze toxice  

22 Condiţii normale de 
exploatare – studiu de 
impact 

  

23 Circumstanţele asociate 
diferitelor incidente – 
studiu 
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                                                                                                                                               ANEXA 4 

Grilă / Scară Probabilitate - Gravitate 
 

Consecinţele 
catastrofale 
externe 

G = 5 

///////////
//////////////////////
//////////////////////
///////////////////// 

******
**** 

//////////////////
////////////////////////////
////////////////////////////
////////////////// 

/////////////////////
///////////////////////////////
///////////////////////////////
///////////////////// 

/////////////////////
///////////////////////////////
///////////////////////////////
///////////////////// 

///////////
//////////////////////
/////////////////// 

Consecinţele 
catastrofale 
interne 

G = 4 

 *DOMENIUL 
*////////////////

/////*/////////////////////
*///////////////////// 

RISCURILOR 
/////////////////////

///// 
P x G > 4 
/////////////////////
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Gravitatea /  
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Evenimente 
improbabile 
P = 1  

Evenimente 
extrem de rare 
P = 2 

Evenimente 
rare  
P = 3  

Evenimente 
probabile 
P = 4 

Evenimente 
frecvente 

P = 5 
 
Prin evenimente frecvente se înţeleg evenimentele (incendiile) caracterizate prin probabilităţi de 

producere comparabile cu probabilităţile (frecvenţele) admise pentru erorile umane inerente. 
În vederea clasificării scenariilor posibile de proximitate acceptabile şi inacceptabile a fost adoptată 

valoarea de referinţă P x G = 4.  
Frontiera delimitează domeniul riscurilor acceptabile şi domeniul riscurilor inacceptabile. 
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DE PE OLTUL SUPERIOR  
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Subject 10: The paper presents the warnings and alert system on the higher course of the Olt river. 
 

Proliferarea unor ameninţări la adresa comunităţilor, generate de fenomene meteorologice periculoase, 
manifestarea unor factori de risc de natură tehnologică a necesitat luarea unor măsuri specifice pentru 
prevenirea dezastrelor, dar şi emiterea unor acte normative care să legifereze aceste acţiuni. 

Riscul producerii unor inundaţii bruşte şi a unor dezastre de proporţii, ca urmare a unor posibile avarii ori 
distrugeri ale amenajărilor hidrotehnice, în spatele cărora sunt acumulări de milioane de metri cubi de apă, ar 
permite declanşarea unor forţe uriaşe, capabile de urmări greu de evaluat (pierderi de vieţi omeneşti, moartea 
unor animale, distrugeri de bunuri materiale sau valori culturale, inundarea unor păşuni şi zone agricole, 
producerea de alunecări de teren şi a altor fenomene conexe). Pe plan mondial au fost suficiente cazuri care pot 
fi date ca exemple pentru a demonstra forţa de distrugere în cazul avarierii sau distrugerii unor astfel de 
obiective.  

În ţara noastră sunt construite peste 500 de baraje şi alte lucrări hidrotehnice sau cu rol de apărare, 
utilizate pentru producerea de energie electrică, asigurarea cu apă potabilă a localităţilor, asigurarea cu apă 
pentru irigaţii sau industrie etc. În ultima sută de ani doar un singur baraj a cedat, în anul 1993, cel din 
localitatea Belci, judeţul Bacău. Distrugerea acestuia s-a produs datorită unor precipitaţii abundente, produse 
într-o perioadă scurtă de timp, precum şi nefuncţionării sistemelor de deversare. 

Dintre acestea, o parte sunt şi în zona de responsabilitate a S.C. Hidroelectrica Sibiu, ele fiind dispuse pe 
raza a trei judeţe: Braşov, Sibiu şi Vâlcea. 

Conformându-se cadrului legislativ, S.C. Hidroelectrica S.A. Sibiu a realizat pe cursul Oltului superior, 
pe teritoriul celor trei judeţe menţionate anterior şi, mai apoi, pe cursul râului Sadu, un sistem performant de 
înştiinţare, avertizare şi alarmare. Acest sistem acoperă zona de inundabilitate situată în aval de amenajările 
hidrotehnice de la Voila, Viştea, Arpaşu, Scoreiu, Avrig şi Cornetu. Are în componenţă 14 site-uri de 
înştiinţare, avertizare şi alarmare, amplasate astfel: 

pe Oltul superior, 14 site-uri (fig.1):  
• în judeţul Braşov: 6, cu următoarele locaţii: 

- CHE Voila; 
- localitatea Voila; 
- localitatea Sâmbăta; 
- localitatea Olteţ; 
- CHE Viştea; 
- localitatea Feldioara; 

• în judeţul Sibiu: 7, cu următoarele locaţii: 
- CHE Arpaşu; 
- localitatea Cârţa; 
- CHE Scoreiu; 
- localitatea Porumbacu de Jos; 
- CHE Avrig; 
- localitatea Racoviţa; 
- localitatea Tălmaciu; 

• în judeţul Vâlcea: 1, cu următoarea locaţie: 
– CHE Cornetu. 
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Implementarea sistemului s-a realizat într-un timp relativ scurt, datorită existenţei fondurilor necesare şi 
prodigioasei colaborări cu Inspectoratele de Protecţie Civilă din judeţele Sibiu, Braşov şi Vâlcea. 

Realizarea sistemului în bazinul Oltului superior a fost derulată în cursul anilor 2003–2004; 
Proiectul a fost finalizat ,,la cheie”, de către ROKURA, incluzând: design, achiziţii, instalare, construcţii 

civile, interfaţare, trening şi mentenanţă. Un atribut principal al sistemului de avertizare-alarmare de la S.H. 
Sibiu a fost funcţionarea sistemului folosind o infrastructură radio. 

Sistemul implementat pe râurile Olt şi Sadu este foarte complex şi performant, cu un ridicat grad de 
siguranţă. Permite un grad ridicat de securitate a operaţiunilor pentru care a fost conceput, este independent de 
sursa electrică şi are posibilitatea de a transmite şi mesaje vocale. 

Sistemul are la bază proiecte tehnice specifice, pe următoarele studii care s-au efectuat: 
- studiu de soluţie tehnică; 
- studiu de acoperire a semnalului acustic al zonei de risc; 
- studiu de acoperire cu semnal radio; 
- calcule piloni aprobate MLPAT (geometria pilonului, încărcările date de vânt, 
ancorajul); 
- studiu geologic. 

Componenţa sistemului este următoarea: 
• centrul de control şi monitorizare; 
• infrastructura radio/radio repetoare şi unităţi de control; 
• sirene electronice. 

Centrul de control şi monitorizare este alcătuit din: 
• control-PC, care controlează sistemul şi interfaţa om-maşină a acestuia; 
•  asigură: 

• monitorizarea directă şi controlul permanent al sirenelor; 
• comunicarea către şi de la locaţiile sirenelor; 
• transmiterea semnalelor acustice şi a mesajelor vocale. 

Sirenele electronice pot opera şi în cazul căderilor de energie electrică, fiind alimentate prin baterii 
încorporate cu sistem de back-up şi/sau sursă de energie solară. Sirenele sunt de tip Hörmann, fiind utilizate 
următoarele modele: 

• ECN 1800 cu rază de audibilitate de 600-1400 m; 
• ECN 2400 cu rază de audibilitate de 600-1650 m; 
• ECN 3000 cu rază de audibilitate de 700-1800 m. 
Numărul goarnelor de pe fiecare sirenă variază între 12 şi 20 de bucăţi (fig.3). 
Sistemul permite: 
• înştiinţarea centrului de control cu privire la potenţialele evenimente periculoase; 
• înştiinţarea, avertizarea şi alarmarea populaţiei din zonele expuse la dezastre; 
• adresarea de mesaje acustice şi vocale în scopul trecerii rapide şi în mod organizat la aplicarea măsurilor 

de protecţie şi intervenţie. 
Caracteristicile sistemului: 

• distribuirea priorităţilor pe diferite tipuri şi zone de alarmare; 
• selectarea şi emiterea de mesaje vocale preînregistrate cât şi în direct; 

• oferă maximă securitate şi disponibilitate la dezvoltare (până la 1000 sirene) şi integrare în subsisteme 
adiţionale cât şi adoptarea unor noi funcţiuni în viitor; 

• integrarea programelor de autotestare care rulează automat şi raportează locaţiilor de control starea 
tehnică a sistemului la intervale prestabilite. 

Performanţele sistemului implementat: 
• permite comanda centralizată – de la dispecer – a înştiinţării, avertizării şi alarmării pe sectoarele 

menţionate; 
• permite comanda selectivă pe sirenă sau pe grup de sirene; 
• permite acţionarea locală a sirenelor; 
• permite monitorizarea în timp real a evenimentelor produse în site, prin atenţionare acustică şi vizuală; 
• permite funcţionarea independentă a site-urilor, prin surse proprii de energie; 
• realizează autotest automat, prin programare; 
Tipurile de semnale care se pot transmite cu ajutorul sistemului de înştiinţare, avertizare şi alarmare a 

populaţiei sunt următoarele: 
• acustic; 
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• vocal preînregistrat; 
• vocal în direct. 

Prin intermediul acestui sistem pot fi comunicate şi date despre iminenţa producerii unor alte tipuri de 
dezastre în zona lui de acţiune, cum ar fi: 

• alunecări sau prăbuşiri ale terenului; 
• fenomene hidrometeorologice periculoase; 
• poluări accidentale; 
• accidente ale unor mijloace de transport care tranzitează substanţe periculoase. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1 
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TERORISMUL CHIMIC, BIOLOGIC, RADIOLOGIC  
ŞI NUCLEAR (CBRN), FLAGEL AL MILENIULUI III 
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Subject 11: The paper presents the threat of chemical, biological, radiological and nuclear terrorism as a 
scourge of the third millennium. 

 
Terorismul este cancerul lumii moderne. Niciun stat nu este 

imun faţă de acesta. Terorismul este ca un virus dinamic care 
atacă substanţa sănătoasă a societăţii. Are caracteristica unui 
cancer malign: fără a fi tratat, iar acest tratament trebuie să fie 
drastic, creşte inexorabil, până când ajunge să otrăvească şi să 
cuprindă întreaga societate din care se hrăneşte şi pe care o duce 
spre distrugere. 

Paul JOHNSON 
 

Terorismul – principalul flagel al lumii contemporane. 
Scurtă introducere privind originea şi bazele terorismului 

 
Apărut în istorie ca «produs» al unor cauze ce îşi au rădăcinile în politicile unor state, în miezul unor 

religii, în naţionalism, xenofobie, rasism sau alte motive ascunse sub masca bunelor intenţii, TERORISMUL nu 
a contribuit niciodată la instalarea şi menţinerea păcii pe pământ ci, dimpotrivă, a amplificat neliniştea, ura şi 
durerea unor comunităţi, care şi aşa, de cele mai multe ori au fost ocolite de noroc în faţa vitregiilor istoriei. 

Flagelul terorismului tinde să se extindă la nivel global, el manifestându-se în diferite state precum SUA, 
Rusia, Japonia, Spania, Israel, Irak, Indonezia etc., în cele mai diferite şi terifiante forme, de la lovirea unor 
uriaşe construcţii simbol cu avioane deturnate, detonarea unor încărcături explozive, inclusiv în aşa-numitele 
maşini capcană în zone de interes sau intens populate, la luarea de numeroşi ostatici, inclusiv copii sau explozii 
produse de sinucigaşi în locuri aglomerate. 

Acum, la începutul secolului XXI, când omenirea se poate lăuda cu performanţe magnifice în domeniul 
ştiinţei şi tehnicii, menite să contribuie la rezolvarea marilor probleme ce pulsează încă dureros în trupul 
umanităţii, implorând deopotrivă ajutorul divin, dar şi pe cel al guvernelor pământene, pentru a putea face 
planeta mai prosperă, mai bună şi mai sigură, o nouă dilemă de securitate apărută din ură şi intoleranţă, îşi cere 
jertfa de sânge – dilema teroristă. 

Indiferent cât de «ştiinţific» s-ar explica în scop justificativ terorismul, el nu poate fi rupt de crima 
împotriva umanităţii şi de trimiterea civilizaţiei înapoi în timp, într-un stadiu rudimentar al antichităţii, când 
violenţa era calea cea mai des utilizată pentru realizarea unor scopuri – două aspecte ce-l plasează în sfera 
barbariei, alături de genocid sau holocaust. 

Într-un stadiu de civilizaţie prea puţin dezvoltat, în antichitate, terorismul a constituit calea cea mai des 
utilizată pentru realizarea unor scopuri, indiferent că a fost utilizat de cei puternici sau cei slabi. 

În secolul XXI esenţa terorismului a rămas la fel de primitivă în raport cu stadiul civilizaţiei, o «evoluţie» 
dramatică pentru omenire, cunoscând însă metodele şi mijloacele de punere în practică a acestuia, precum şi 
capacităţile de a lua în vizor ţinte de nivel strategic. 

Ca armă politică, terorismul a fost folosit în secolele XII şi XIII de către un ordin islamic disident secret, 
cunoscut sub numele de «ASASINI». Această grupare, care acţiona sub influenta haşişului, era folosită de 
conducătorii ei spirituali pentru a răspândi teroarea «necredincioşilor», prin violenţă şi crimă. Asasinii ismaeliţi 
au fost prima grupare care a folosit crima planificată şi sistematică pentru a induce teroare pe termen lung, 
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transformând atentatele în arma politică. Paradoxal, la începutul secolului XXI, esenţa terorismului rămâne tot 
crima şi, ceea ce îngrozeşte şi mai mult omenirea, este că încă se comit crime teroriste în numele celui ce este 
permanent implorat să aducă binele pe pământ – Allah. 

De-a lungul istoriei, terorismul a devenit atractiv, pentru unele grupări sau categorii sociale, datorită 
cheltuielilor mici pe care le necesită în atingerea unor scopuri mari. În afara terorilor cu un spectru mai îngust 
sau mai larg de acţiune pe care le generează, terorismul, în funcţie de amploarea lui, poate afecta grav şi pe 
termen lung atât structura socială, cât şi individul ca atare, căruia perceperea realităţii îi este distorsionată, 
efectele resimţindu-se în dezorganizarea societăţii. De altfel, unul din scopurile terorismului este să disipeze 
puterea, să genereze haos, şi să creeze un vid de soluţii la situaţia nouă creată, pentru ca apoi, pe fondul 
fragilităţii oricărei potenţiale decizii, să ofere variante «reale», din timp de pregătire, de redresare a respectivei 
situaţii, entitatea generatoare de terorism încercând astfel să câştige simpatia societăţii şi, în final, puterea. 

Analiza terorismului, ca fenomen care însoţeşte istoria de-a lungul evoluţiei ei, a demonstrat că, în cele 
mai multe cazuri, bazele acestuia sunt de natură socială, etnică, politică, ideologică sau religioasă. 

Schimbările produse în Europa şi în lume, mai ales după evenimentele din 11 septembrie 2001, au dus la 
modificări majore în politica de securitate, în general şi, în ştiinţa militară, în special. 

Se poate aprecia că evenimentele de la 11 septembrie 2001 reprezintă şi debutul revizuirii aliaţilor, a 
relaţiilor mondiale, chiar al formării de noi alianţe, pe baza intereselor reciproce în ceea ce priveşte asigurarea 
securităţii. Acest incredibil gest „s-a finalizat” în memorabila zi de 28 mai 2002 când, la Roma, s-a semnat 
pactul de parteneriat NATO – Rusia, care, teoretic, înseamnă îngroparea securii războiului rece. La ,,masa 
ovală’’ a fost instalat cel de-al XX-lea fotoliu, din care preşedintele Rusiei va avea aceleaşi drepturi ca toţi 
ceilalţi membri NATO (inclusiv dreptul de Veto în deciziile militare importante). 

Istoria conflictelor ne învaţă că atunci când apare o armă nouă, aceasta va fi folosită oricât de 
monstruoase i-ar fi efectele, iar legea dialecticii a demonstrat că fiecare armă are şi o contraarmă. Deci, 
terorismul, «această boală a secolului XXI» – după cum o denumeşte preşedintele Putin - va fi combătută cu 
una pe măsură, lupta antiteroristă, concretizată în coaliţia antiteroristă care a luat naştere la puţin timp după 
evenimentele tragice care au lovit SUA.  

 
Întrebuinţarea armelor chimice şi biologice în acţiunile teroriste 

 
Ideea că, grupările teroriste nu dispun de tehnologiile sofisticate necesare preparării agenţilor toxici şi 

biologici periculoşi nu mai este de actualitate. Chiar dacă organizaţiile respective nu au fabrici proprii care să 
producă masiv astfel de agenţi, nimeni nu poate garanta că aceste organizaţii nu au acces la astfel de 
întreprinderi, că nu au laboratoare proprii în care să se facă cercetări şi să se realizeze, în cantităţile dorite, 
substanţe extrem de nocive. Spre exemplu, există reţele imense de producere a drogurilor care n-au putut fi 
niciodată distruse în totalitate sau puse sub controlul absolut al statelor. 

 
Tipologia agenţilor toxici şi biologici 
 
Terorismul chimic şi biologic îşi poate procura agenţii respectivi atât din producţie proprie, cât şi din 

întreprinderile şi statele care produc astfel de agenţi. 
Sistemul terorist de producere a unor astfel de agenţi constă în: 

 laboratoare (se poate monta un laborator cu doar 10.000 de dolari) sau baze proprii (s-au găsit astfel 
de dovezi în locurile de dislocare ale sectei AUM, precum şi la bazele de antrenament ale organizaţiei Al Qaida 
din Afganistan); 

 specialişti (biologi, geneticieni, chimişti etc.) care fac parte din organizaţii teroriste, dar care lucrează 
în întreprinderi chimice din diferite state, în fabrici de medicamente, în laboratoare, în armată, în institute de 
cercetări etc. (în universităţile din SUA, spre exemplu, se află 25.000 de studenţi din Arabia Saudită; Mohamed 
Atta, cel care a pilotat primul avion ce s-a zdrobit de World Trade Center, a făcut, la Hamburg, în Germania, 
studii de electronică; în Rusia, Marea Britanie, Franţa etc. şi chiar în România s-au pregătit zeci de mii de 
chimişti, biologi, ingineri agricoli din ţările arabe şi din toată lumea); 

 sistemele de producere a drogurilor controlate de aceste organizaţii; 
 mijloace artizanale, mici laboratoare particulare. 
 sistemul propriu al teroriştilor poate produce, după datele care se deţin, substanţe simple, cum ar fi 

diferite toxine, agenţi patogeni mortali etc. 
Un astfel de sistem nu este şi nu poate fi însă eficient decât dacă foloseşte metode şi tehnici foarte 

moderne de realizare a unor astfel de agenţi, cum ar fi, de pildă, ingineria genetică. 
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Dacă organizaţiile teroriste n-au făcut până acum un apel masiv la mijloacele de atac biologic şi chimic, 
se poate deduce că încă n-au pus la punct o tehnologie eficace de producere a lor. De aici nu rezultă că, în 
viitor, nu vor folosi şi astfel de agenţi cum ar fi antraxul, viruşi ai variolei, ciumei şi altor boli infecţioase 
grave, mortale, contagioase, cu răspândire rapidă. 

Întreprinderile specializate în producerea unor substanţe chimice sau a unor agenţi biologici pot fi: 
 laboratoare ale unor centre de cercetări în domeniu; 
 întreprinderi chimice. 

State producătoare de agenţi toxici şi biologici care, într-o formă sau alta, sprijină organizaţiile teroriste, 
cum ar fi Afganistanul şi unele ţări cu regimuri politice totalitare sau care se opun procesului de mondializare 
(Iran, Irak, Libia, Palestina, anumite forţe din Pakistan şi chiar din unele ţări care au făcut parte din Uniunea 
Sovietică). 

Marile puteri sau puterile regionale (SUA, Rusia, China, India etc.) dispun de arsenale chimice sau de 
sisteme de producţie a unor agenţi biologici şi chimici, precum şi de laboratoare foarte moderne unde se fac 
astfel de cercetări. Se pare că zona predilectă de formare şi înarmare a bioterorismului şi terorismului chimic, ca 
şi a celui nuclear se află în aceste ţări. 

Lista agenţilor biologici şi chimici întocmită de Organizaţia Mondială a Sănătăţii (O.M.S.) susceptibili a 
fi întrebuinţate de terorişti cuprinde: toxina botulinică, viruşi care produc antrax, morv, ciuma, holera, febra 
tifoidă, Ebola, variola, febra galbenă, diverse encefalite, la care se adaugă sarinul, somanul, tabunul şi mai ales 
VX-ul. Există însă zeci de mii de substanţe chimice foarte toxice (insecticide, pesticide, LSD, cianuri, agenţi 
sufocanţi, agenţi vezicanţi etc.). Acestea se ştiu, este însă posibil ca bioteroriştii să lucreze deja la descoperirea 
sau realizarea unor „superviruşi” cu care să înspăimânte lumea. Numai agenţii cu acţiune rapidă şi răspândire 
imediată pot constitui un mijloc de acţiune pentru terorişti şi nu agenţii obişnuiţi. 

Deşi se cunosc foarte multe lucruri despre organizaţiile teroriste, în urma atacurilor asupra SUA din 2001, 
a devenit foarte clar, pentru toată lumea, că se ştie foarte puţin în ceea ce priveşte posibilităţile lor reale în 
domeniul terorismului CBRN. 

 
Armele biologice 
 
Există numeroase microorganisme patogene, precum şi toxine secretate de acestea care ar putea fi 

utilizate ca arme biologice în războaiele neconvenţionale sau de terorişti. Mulţi agenţi de acest fel au fost sau 
sunt fabricaţi la cererea guvernelor unor state. Unii au fost deja testaţi de către diverse organizaţii teroriste, alţii 
reprezintă deocamdată un pericol teoretic. 

Centrul pentru controlul bolilor (CDC) din Atlanta este sediul Serviciului de Sănătate Publică din SUA şi 
are responsabilitatea de a institui prompt toate măsurile medicale necesare în cazul unei agresiuni cu arme 
biologice. CDC clasifică agenţii biologici în funcţie de gradul de ameninţare pe care îl prezintă. 

Agenţii biologici sunt organisme sau toxine derivate din organisme vii care pot fi utilizate împotriva 
oamenilor, animalelor sau culturilor agricole. Spre deosebire, agenţii chimici, substanţele otrăvitoare, care pot 
ucide sau afecta grav, sunt materiale create de om. Agenţii utilizaţi pentru războiul biologic sunt produşi din 
agenţi patogeni şi toxine care există în natură. Printre aceşti agenţi patogeni utilizaţi în război se numără cei 
care produc variola, antraxul, ciuma, bruceloza şi febra Q. 

Cu toate acestea, un terorist poate recurge la orice agent patogen sau toxină. Teroriştii ar putea utiliza 
agenţi sau tehnici de răspândire diferite de cele adoptate de programele militare. Astfel, în timp ce programele 
militare de luptă cu agenţi biologici, s-au concentrat asupra dispersării pe cale aeriană a acestora, teroriştii au 
fost mai interesaţi de contaminarea apei şi a hranei. 

 
Clasificarea agenţilor biologici folosiţi ca potenţiale arme 
 
Categoria A 
Agenţii de primă prioritate includ organisme cu risc pentru securitatea naţională, putând fi diseminaţi uşor 

sau transmişi de la persoană la persoană, având impact puternic asupra publicului, cauzând nivel înalt de 
mortalitate şi, prin urmare, panică. 

Agenţii din categoria A sunt: 
 virusul variolei (vărsatului); 
 bacilul antraxului; 
 Yersinia pestis; 
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 Chstridium botulinum (botulismul); 
 Francisella tularensis (tularemia); 
 Filovirusuri: - febra hemoragică Ebola; 
- febra hemoragică Marburg; 
- Lassa-Junin (febra Lassa şi febra hemoragică de Argentina). 

Categoria B 
Agenţii celei de-a doua priorităţi sunt uşor de diseminat din punct de vedere al mediului; cauzează 

morbiditate moderată (îmbolnăviri moderate) şi mortalitate scăzută, necesitând capacitate specifică de 
diagnosticare şi supraveghere a maladiilor: 

 Coxiella burnetti (febra Q); 
 Brucella specier (burceloza); 
 Burkholderia mallei (răpciuga); 
 alfavirusurile: - Encefalomielita Venezueleană; 

- Encefalomielita ecvină de est şi de vest; 
- toxina de ricin din Ricinus communis; 
- toxina epsilon – Clostridium perfringens; 
- enterotoxina stafilococică de tip B. 

Există şi un supliment al listei B, cu agenţi patogeni posibil de a fi găsiţi în apă sau hrană: 
 Salmonella species; 
 Shigella disenteriae; 
 Escherichia coli, tulpinile 0157, H7;   
 Vibrio cholerae (vibrionul holerei); 
 Cryptossporidium parvum. 

Categoria C 
În această categorie sunt incluşi agenţii patogeni ai celei de-a treia mari priorităţi: 

 virusul Nipah; 
 hantovirusuri; 
 virusul febrei hemoragice; 
 virusul encefalitei; 
 febra galbenă; 
 bacilul tuberculozei (tulpinile multirezistente). 

Tot aici se încadrează şi agenţii patogeni care pot fi folosiţi în viitor, deoarece: 
 sunt uşor de obţinut; 
 se produc şi se diseminează uşor; 
 au mare potenţial de morbiditate şi chiar mortalitate, cu impact major asupra sănătăţii. 

În general, caracteristicile care fac dintr-un agent biologic arma ideală pentru un atac terorist sunt 
următoarele: 

 dă îmbolnăviri constante, cu evoluţie previzibilă; 
 are infecţiozitate mare în doze reduse; 
 are o perioadă de incubaţie scurtă, cu evoluţie previzibilă; 
 presupune existenţa unei imunităţi limitate în populaţia ţintă; 
 presupune existenţa mijloacelor terapeutice limitate; 
 presupune capacitatea atacatorilor de a se proteja; 
 presupune existenţa unui potenţial de producere în cantităţi apreciabile; 
 este uşor de depozitat şi transportat; 
 este uşor de răspândit; 
 nu persistă în mediu. 

 
Armele chimice 

 
Dacă pornim de la ideea că scopul principal al acţiunilor teroriste este intimidarea şi stârnirea panicii, 

atunci ne putem aştepta şi la atentate cu arme chimice. Însă în multe privinţe efectele armelor chimice sunt cu 
mult în urma celor biologice. 

Spre deosebire de armele biologice, cele chimice acţionează doar în zona unde sunt utilizate, iar în timp 
ce câţiva germeni pot declanşa o epidemie de variolă, cu mai multe milioane, pentru a obţine aceleaşi rezultate 
cu ajutorul armelor chimice, ar trebui utilizată o cantitate imensă de substanţe chimice.  
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Gazele neuroparalizante acţionează prin inhibarea acţiunii acetilcolinei, care are un rol esenţial în 
transmisia excitaţiei nervoase. Enzima numită „acetilcolină” are rolul de a inactiva nervul în urma excitaţiei, 
astfel încât el revine la starea iniţială. Dacă după încetarea excitaţiei nervii rămân în stare activă, se creează 
crampe musculare. Din acest motiv, inhalarea unei cantităţi mai mari de gaze neuroparalizante duce la blocarea 
sistemului respirator şi, implicit, la sufocare. Gazele neuroparalizante au un efect negativ şi asupra sistemului 
nervos central, cauzând depresie, hiperexcitabilitate şi tensiune nervoasă. 

 
Clasificarea agenţilor chimici folosiţi ca potenţiale arme 
 
Agenţii chimici care ar putea fi folosiţi de terorişti, variază de la cei folosiţi în domeniul militar până la 

agenţii toxici folosiţi de obicei în industrie. Unii agenţi chimici sunt deja folosiţi ca armă de luptă. Aceştia pot fi 
procuraţi uşor de potenţialii terorişti, pot cauza morbiditate şi mortalitate importante şi cauzează panică şi 
disfuncţii sociale, necesitând pregătire specială din partea sănătăţii publice. 

Cei mai des întâlniţi agenţi chimici sunt: 
a) agenţi care afectează sistemul nervos: 

 tabun (etil N.N. dimethil- fosforamidocianidat); 
 sarin (isopropil methil-fosfanoflouridat); 
 soman (pinocolyl methil-fosfonofluouridat); 
 GF (cyclohexyl-methil-fosfonofluouridat); 
 VX (o-ethil-(S)-(2 diisopropilominoethil)-methil-fosfonotiolat); 

b) agenţi care afectează sângele: 
 hidrogen cianid; 
 clorida cianogenică; 

c) agenţi care afectează epiderma (cauzează vezicule, pustule etc.): 
 levizite (un compus alifatic de arsenic, 2-cloro-vinil-dicloroarsina); 
 gaze sulfuroase şi nitrogenice; 
 phosogene oxime; 
 metale grele: - arsenic; 

- plumb; 
- mercur; 

toxine volatile: - benzen 
- cloroform; 
- triclormetan. 

d) agenţi care afectează sistemul respirator (pulmonar): 
 phosgene (fosgen); 
 clor; 
 clorura de vinil; 
 BZ (3-quinuclidinil-benzilat); 
 pesticide: - persistente; 

- nepersistente; 
 dioxine, furani, benfil-policlorinat (PCBs); 
 compuşi nitro-explozivi şi oxidanţi; 
 nitrat de amoniu combinat cu ulei carburant; 
 lichide şi gaze industriale inflamabile (gazolina, propanul); 
 gaze industriale otrăvitoare, solide şi lichide (cianide, nitriţii); 
 acizii şi bazele industriale corozive (acid nitric/azotic, acid sulfuric). 

Pentru pregătirea agenţilor publici împotriva atacurilor chimice ar trebui întreprinse următoarele: 
 întărirea capacităţii epidemiologice de detectare şi răspuns faţă de atacurile chimice; 
 întărirea instruirii în acest domeniu pentru lucrătorii serviciilor medicale de urgenţă, pentru 

ofiţerii de poliţie, pompieri, doctori şi asistente medicale, alături de asigurarea antidoturilor necesare şi 
pregătirea unor materiale informaţionale pentru informarea publicului în timpul şi după atacul chimic. 

 
Compuşi neurotoxici şi vezicanţi persistenţi potenţial utilizabili în atacuri teroriste 
 
Sfârşitul mileniului II şi începutul mileniului III se caracterizează printr-o amplificare fără precedent a 

acţiunilor teroriste care se manifestă în numeroase zone geografice ale Planetei. Pericolul terorismului chimic şi 
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biologic a devenit evident după utilizarea în anul 1995 a sarinului de către secta AUM, în atacul declanşat în 
metroul din Tokyo, atac soldat cu numeroase victime în rândul civililor. După acest atentat s-a constat o 
creştere semnificativă a interesului manifestat de grupările teroriste pentru atacul cu substanţe chimice. În urma 
atacurilor devastatoare din 11 septembrie 2001 şi a ripostei americane este posibil ca orientarea teroriştilor să se 
îndrepte către mijloace performante, cum ar fi armele de distrugere în masă chimice, biologice, radiologice şi 
nucleare (ADMCBRN). 

Societatea este vulnerabilă la atentatele terorismului chimic şi biologic, care poate îmbrăca diverse 
forme cu efecte deosebit de grave şi necontrolate. Organizaţia Mondială a Sănătăţii a întocmit o listă cu agenţii 
chimici şi biologici potenţial utilizabili în atacurile teroriste. 

Dintre substanţele chimice susceptibile de a fi întrebuinţate în atacurile teroriste se detaşează ca deosebit 
de periculoase două mari grupe: 

compuşi neurotoxici persistenţi de tip „V”; 
compuşi vezicanţi persistenţi de tip „iperite”. 

În acest context, considerăm oportună o informare asupra nivelului actual al cunoştinţelor privind 
compuşii neurotoxici şi vezicanţi persistenţi potenţial utilizabili în atacuri teroriste. 

 
Compuşi neurotoxici persistenţi de tip „V” 
 
Compuşii cu acţiune neurotoxică de tip „V” sunt substanţe organofosforice având în structura lor un 

rest de tiocolină, care se caracterizează prin toxicitate foarte mare şi persistenţă deosebită.  
Substanţele de tipul „V” se prezintă sub forma unor lichide uleioase incolore sau slab gălbui şi fără 

miros; au temperaturi de fierbere ridicate şi volatilităţi reduse, fapt ce le conferă o persistenţă foarte bună; sunt 
stabile la temperatura camerei, de exemplu, VX-ul la temperatura de 700C se descompune cu o viteză de 5% pe 
lună; reactivitatea chimică este, de asemenea, destul de redusă, hidroliza decurge cu viteză foarte mică la 
temperatura camerei, în mediu neutru, ea este puternic accelerată în mediu bazic; acţionează asupra sistemului 
nervos prin blocarea colinesterazei; simptomele intoxicaţiei pot apărea imediat sau după câteva minute de 
latentă. 

VX-ul şi VR-ul sunt cele mai toxice substanţe organofosforice cunoscute. Caracteristic pentru 
substanţele de tip „V”, este faptul că ele pot pătrunde în organism pe toate căile: respiratorie (sub formă de 
aerosoli), prin piele (sub formă de picături) şi prin indigestie (odată cu alimentele sau apa contaminată). Mai 
mult, dozele letale nu diferă semnificativ în funcţie de calea de pătrundere. 

Gradul de periculozitate deosebit al acestor compuşi este determinat nu numai de toxicitatea lor foarte 
ridicată, ci şi de persistenţa deosebită datorată caracteristicilor lor fizice şi chimice. 

Zonele contaminate cu aceşti compuşi prezintă un pericol de contaminare pentru populaţie, pe o 
perioadă mare de timp, perioadă care este direct proporţională cu cantitatea de substanţă răspândită pe unitatea 
de suprafaţă. Condiţiile atmosferice influenţează în mod direct stabilitatea compuşilor şi deci perioada de risc 
de contaminare. Într-o atmosferă uscată şi rece persistenţa în teren a acestor compuşi poate ajunge la câteva 
luni. 

 
Compuşi vezicanţi persistenţi de tipul „iperite” 
 
Din punct de vedere chimic substanţele toxice vezicante aparţin mai multor clase de compuşi organici 

halogenaţi: sulfuri halogenate, amine terţiare halogenate, arsine halogenate, oxime halogenate. 
Dintre substanţele cu acţiune vezicantă prezintă interes, ca potenţial utilizabile, în atacuri teroriste 

sulfurile organice şi aminele terţiare. 
În stare pură, compuşii cu activitate vezicantă sunt lichide uleioase incolore şi inodore. Produsele 

tehnice sunt slab colorate în galben-brun şi au mirosuri caracteristice de muştar, respectiv de peşte. La 
temperatura camerei sunt lichide cu volatilitate scăzută şi stabile. Temperaturile de fierbere sunt ridicate, peste 
2000C, temperaturi la care se descompun parţial. Pot fi purificate numai prin distilare sub vid. Produsele tehnice 
au temperaturi de solidificare mai coborâte decât produsele pure. Compuşii sunt în general solubili în solvenţi 
organici, dar foarte greu solubili în apă. 

Reactivitatea chimică este destul de redusă. La temperatură normală hidrolizează greu, datorită 
solubilităţii reduse. Reacţia este accelerată de prezenţa unui mediu alcalin şi de temperatură ridicată. Acest 
lucru face ca decontaminarea zonelor contaminate cu astfel de compuşi să se realizeze foarte greu şi într-o 
perioadă lungă de timp. 
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Iperitele reacţionează violent cu substanţele oxidant-clorurante (hipoclorit de sodiu sau de calciu în 
mediu puternic alcalin), când are loc, practic, ruperea completă a moleculei până la produşi neurotoxici. 
Compuşii toxici cu acţiune vezicantă, în special HD şi HN-3, sunt caracterizaţi printr-o persistenţă ridicată, care 
poate ajunge la câteva săptămâni. 

Acţiunea substanţelor vezicante asupra organismului este complexă, ca urmare a caracterului lor lipofil, 
care uşurează resorbţia toxicului în tot organismul. Datorită acestei proprietăţi acţiunea lor de toxice celulare 
este însoţită întotdeauna de o acţiune toxică generală asupra organismului. 

Intoxicaţia organismului poate fi produsă: 
 prin contactul direct al toxicului sub forma de picături, vapori sau aerosoli cu pielea sau ochii; 
 pe calea aparatului respirator sub formă de vapori sau aerosoli; 
 pe calea aparatului digestiv. 

În toate cazurile, simptomele intoxicaţiei apar după o perioadă de latenţă care variază în cazul vaporilor 
de compus toxic de la 4 la 6 ore, iar în cazul picăturilor lichide de la 2 la 48 de ore în funcţie de doză. Indiferent 
de calea de pătrundere, toxicul se răspândeşte prin intermediul aparatului circulator în tot organismul, 
producând intoxicaţia generală. În cazul intoxicaţiilor uşoare, apar numai efectele locale ale intoxicării, care se 
manifestă prin afecţiuni ale pielii, ochilor şi căilor respiratorii. În cazul intoxicaţiilor grave, este afectat întreg 
organismul, iar la expuneri repetate şi prelungite la acţiunea vaporilor de substanţe toxice vezicante pot apare 
efecte mutagene. 

 
Metode de dispersare a agenţilor toxici şi biologici 
 
Transportul la ţintă şi dispersarea agenţilor toxici şi biologici pare a fi, în opinia unor specialişti, 

problema cea mai dificilă a terorismului chimic şi a bioterorismului (nu şi a celui nuclear şi patologic). Desigur, 
o astfel de aserţiune este valabilă în ceea ce priveşte transportul şi dispersarea substanţelor chimice (mai puţin a 
agenţilor biologici) cunoscute până în prezent. 

Agenţii chimici sunt, în general, în stare lichidă sau gazoasă, iar transportul şi dispersia lor presupun 
recipiente voluminoase şi sisteme de pulverizare corespunzătoare (instalaţii montate pe avioane, pe maşini, 
vermorele, spray-uri, mijloace explozive etc.). Se cer, de asemenea, spaţii închise şi mari concentrări de 
oameni, ceea ce nu există decât în metrouri, clădiri, săli de conferinţe, instituţii publice etc. La aceste condiţii 
defavorizate, se adăuga factorii atmosferici, cei meteorologici, precum şi măsurile de protecţie luate de 
populaţie. De aceea, atacurile cu sarin, soman, tabun, VX şi alte substanţe de acest tip vor fi, ca şi până acum, 
sporadice, punctiforme, în locuri selecţionate cu multă grijă. Ele pot fi efectuate prin: 

 sisteme de pulverizare montate pe avioane mici, pe elicoptere, pe avioane fără pilot sau alte mijloace 
volante (rachete Alzar, mici recipiente legate de baloane meteorologice), mijloace volante artizanale; 

 bombe artizanale lansate din diferite mijloace aeriene, de pe nave de coastă, din automobile etc.; 
 automobile capcană; 
 încărcături chimice (sau biologice) cu explozie telecomandată, plasate în clădiri, lifturi, metrouri, 

trenuri, pieţe şi alte locuri publice; 
 atacuri sinucigaşe. 

Antraxul, toxina botulitică, bacteriile, virusurile şi alte microorganisme purtătoare de agenţi patogeni pot 
fi transportate cu uşurinţă, în „recipiente cât un capac de stilou” şi dispersate prin orice mijloace. Dar cel mai 
eficient „mijloc” de transport la ţintă şi de dispersie a agenţilor biologici şi chiar chimici va fi fiinţa sinucigaşă a 
teroristului. De aceea, nu este exclus ca, în viitor, să asistăm la atacuri biologice efectuate de terorişti sinucigaşi 
infectaţi cu virusuri purtători de maladii cu răspândire rapidă şi acţiune letală. 

Este însă posibil (există semnale în acest sens) ca cercetarea ştiinţifică în domeniul terorismului biologic 
şi îndeosebi a celui chimic să lucreze pentru „miniaturizarea agenţilor chimici şi biologici”, astfel încât aceştia 
să fie dispersaţi cu uşurinţă şi activaţi de la distanţă sau de însăşi condiţiile de mediu (lumina soarelui, vânt, 
ploaie etc.). Deja există exemple în acest sens: contaminarea a 750 de persoane (niciun decedat) cu bacilul 
febrei tifoide efectuată de secta Rajneesh în Oregon în 1984; atacul din metroul din Montreal şi diversele 
tentative ale sectei AUM Shinri Kyo cu agenţi chimici şi biologici, cele mai „reuşite” făcând: 7 morţi şi 270 de 
răniţi, la Matsumoto; 12 morţi şi 5.500 răniţi la Tokyo.  

 
Terorismul nuclear 
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Terorismul nuclear este descris ca fiind o acţiune teroristă, pentru folosirea unor arme nucleare împotriva 
unor ţinte civile, folosirea unor arme cu radiaţii („bomba murdară”) împotriva populaţiei civile, atac executat 
asupra unei instalaţii nucleare. 

Deşi foarte mulţi consideră că un asemenea atac nu va avea loc niciodată, abundă scenarii de film de acest 
gen de tentative sau acţiuni de acest fel care ar putea sau ar fi avut loc. Cert este faptul că în iunie 2002, 
cetăţeanul american Jose Padilla a fost arestat pentru că planifica un atac radiologic asupra capitalei SUA – 
Washington. 

În august 2002, SUA a lansat un program de supraveghere şi securizare a uraniului îmbogăţit, produs de 
24 reactoare nucleare sovietice în 16 ţări, în scopul reducerii pericolului ca acest fel de material radioactiv să 
intre în posesia unor organizaţii teroriste sau state care să sprijine organizaţiile teroriste. 

 
Mijloace, misiuni, obiective 
 
A apărut şi a proliferat tragic teroristul-sinucigaş. Sectele apocaliptice, extremiştii de dreapta, 

organizaţiile extremiştilor islamici, al căror obiectiv nu este să negocieze cu guvernele sau să-şi atragă opinia 
publică, ci pur şi simplu să distrugă un sistem politic pe care-l consideră ostil, chiar odios, a unei religii, a unei 
existenţe neconforme cu regulile lor, şi, în numele unor precepte greu de identificat şi de înţeles, să ucidă, au 
proliferat. 

După atentatul chimic de la Tokyo, interesul teroriştilor pentru armele chimice şi biologice a crescut. În 
1997, numărul unor astfel de atentate a crescut de trei ori faţă de 1996 (FBI a anchetat 100), iar în următorii ani 
a fost şi mai mare. Există informaţii potrivit cărora unele grupări teroriste între care Jihadul Islamic, Hezbollah, 
Grupul Islamic Armat (GIA) din Algeria, Jihadul islamic egiptean, Hamas, teroriştii Siks şi cei ceceni, PKK, 
kmerii roşii şi alţii, inclusiv cei din Al Karda şi mai ales secta AUM Shinri Kyo manifestă un interes deosebit 
faţă de mijlocele chimice şi biologice. 

Mijloacele prin care se duc la îndeplinire acţiunile terorismului chimic şi biologic se împart în trei 
categorii: cunoscute, bănuite (posibile) şi necunoscute. 

Pentru cele cunoscute (laboratoare proprii, diferite întreprinderi ale industriei chimice şi farmaceutice, 
instalaţii de fabricare a drogurilor şi toxinelor, mijloace de transport şi de dispersie la ţintă etc.), ca şi pentru 
cele posibil a fi întrebuinţate, pot fi prevăzute măsuri adecvate de contracarare şi protecţie, mai ales că 40% din 
laboratoarele farmaceutice şi biotehnologice se află pe teritoriul Statelor Unite. 

Mai dificil de contracarat vor fi cele necunoscute, cele nebănuite. Aceste mijloace îşi află sorgintea 
îndeosebi în biotehnologiile moderne şi mai ales în ingineria genetică. Noile descoperiri în domeniul genomului 
şi manipulările genetice se aplică deja în agricultură, în creşterea animalelor, iar rezultatele dezastruoase 
(crearea mutanţilor, viruşi ai unor maladii mortale etc.) încep să îngrijoreze omenirea. De aici, din această sferă, 
îşi va recruta terorismul, în viitor, mijloacele de distrugere masivă. 

În laboratoarele universitare, spre exemplu, studenţii sunt foarte bine informaţi în legătură cu utilizarea 
ADN-ului recombinat şi a tehnicilor de clonare care pot fi folosite pentru producerea pe scară largă a unei arme 
biologice înspăimântătoare. Agenţii biologici clasici cuprind Yersinia pestis (ciuma), coxillia burretti (febra Q), 
encefalitele şi variola. Producerea acestor viruşi, transportul şi dispersarea lor sunt costisitoare şi, de aceea, ele 
nu s-au folosit pe scară largă de terorişti. Dar ingineria genetică reduce costurile şi face posibilă şi viabilă 
întrebuinţarea masivă a procedeelor mutaţiilor genetice într-o perspectivă practic nelimitată. 

Marea majoritate a guvernelor, inclusiv cel al SUA, consideră că eforturile şi cercetările lor în domeniul 
biologic este de natură defensivă. Dar este imposibil să se facă distincţie între cercetările ofensive şi cele 
defensive în acest domeniu, iar rezultatele lor vor fi, fără îndoială, accesibile terorismului. 

Astfel, arma genetică poate deveni în scurt timp cel mai înspăimântător mijloc de distrugere în masă. 
Misiunile pe care şi le stabilesc şi le duc la îndeplinire grupările bioteroriste şi terorismul chimic urmăresc 
producerea de pierderi masive în oameni şi mijloace materiale, îndeosebi Statelor Unite, aliaţilor americanilor şi 
altor ţări, popoare şi religii. Un studiu al guvernului american efectuat în 1993 arăta că 100 de kilograme de 
spori de antrax, pulverizaţi din avion deasupra oraşului Washington, pot produce 3 milioane de morţi. Un alt 
studiu efectuat de CIA în 1995 releva că 17 ţări erau bănuite că îşi constituie arsenale biologice: Irak, Iran, 
Libia, Siria, Coreea de Nord, Coreea de Sud, Taiwan, Israel, Egipt, Vietnam, Laos, Cuba, Bulgaria, India, 
Africa de Sud, Rusia şi China.  

Obiectivele vizate de terorismul chimic şi bioterorism sunt foarte diversificate, imposibil de prevăzut şi 
foarte greu de protejat. 
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Măsuri de combatere a terorismului CBRN 
 

Măsurile de combatere a terorismului CBRN ţin de implementarea unor strategii politice, economice şi 
culturale globale şi regionale, elaborate în raport de concluziile care rezultă din investigarea complexă a 
sfidărilor, provocărilor şi ameninţărilor care se profilează la orizontul mileniului III. 

Măsuri care ţin de eradicarea cauzelor 
 

 Cercetarea profesională a fenomenului terorismului în general şi mai ales a terorismului chimic şi 
biologic, care se află abia la început, dar care are posibilitatea să beneficieze de progresele enorme făcute de 
ingineria genetică şi bacteriologică; 

 Descoperirea, investigarea şi analiza factorilor favorizaţi şi înlăturarea acestora; 
 Concentrarea activităţii factorilor de decizie politică pe optimizarea raporturilor interumane, degradate 

semnificativ în perioada trecerii la implementarea obiectivelor şi structurilor noii ordini mondiale, periodic 
caracterizată în general de o stare de haos (care se cere deci analizată pe coordonatele teoriei haosului); 

 Acceptarea sistemelor de valori ale tuturor civilizaţiilor existente şi diminuarea semnificativă a 
comportamentului agresiv şi ameninţător în relaţiile internaţionale; 

 Eradicarea sărăciei; 
 Proliferarea dialogului şi schimbului de valori între religii, între etnii, între entităţile etno-culturale etc. 

În acest proces trebuie să se implice şi domeniul militar prin instituţiile sale specializate, care pot 
contribui substanţial la conturarea unui model strategic românesc de acţiune eficientă (în limitele 
competenţelor noastre) asupra cauzelor acestui fenomen.  

 
Măsuri care ţin de combaterea structurilor şi acţiunilor teroriste 

 
Aceste măsuri conturează, de fapt, strategia antiteroristă, mai exact, componenta strategică a luptei 

antiteroriste, care are două coordonate: 
 Ofensiva împotriva organizaţiilor şi grupărilor teroriste, care constă într-un ansamblu de acţiuni de 

descoperire şi lichidare prin mijloace politice, legislative, economice, şi în ultimă instanţă, militare a acestora; 
 Protecţia şi apărarea împotriva acţiunilor teroriste, care se referă la un sistem de măsuri de 

contracarare a atacurilor teroriste, de protecţie împotriva substanţelor chimice şi agenţilor patogeni a populaţiei, 
efectelor miliare, animalelor, bunurilor materiale şi mediului înconjurător. 

Ofensiva împotriva terorismului chimic şi biologic presupune: 
 Efectuarea cercetării strict specializate şi descoperirii la timp a grupărilor, organizaţiilor, bazelor de 

antrenament ale teroriştilor, ale laboratoarelor şi mijloacelor de producere (procurare) a agenţilor chimici şi 
biologici. Acest lucru nu se poate realiza decât de structuri foarte bine pregătite în acest sens, compuse din 
chimişti, biologi, geneticieni etc. cu experienţă îndelungată şi performante profesionale; 

 Pregătirea unor acţiuni adecvate de interzicere a accesului teroriştilor la astfel de mijloace chimice şi 
biologice; 

 Organizarea unor acţiuni de prevenire şi neutralizare a atacurilor teroriste chimice şi biologice prin 
folosirea unor contraagenţi chimici şi a vaccinului; 

 Acţiuni politice, economice şi, în ultimă instanţă, militare pentru lichidarea resurselor, bazelor şi 
organizaţiilor teroriste. 

Protecţia şi apărarea împotriva acţiunilor terorismului biochimic cer neapărat intervenţia promptă a 
instituţiilor şi structurilor specializate, care trebuie să se constituie într-o interfaţă între lumea ştiinţifică şi 
societatea umană ce trebuie pregătită şi apărată prin mijloace specializate împotriva acestui tip de terorism, care 
rămâne, după gradul de periculozitate ameninţarea mondială numărul unu. 

 
Măsuri pentru lichidarea efectelor 

 
Aceste măsuri sunt deosebit de importante şi, de aceea, trebuie luate din timp, realizându-se un sistem 

naţional de reacţie în situaţii limită, care să vizeze şi lichidarea efectelor atacurilor chimice şi biologice 
(atacurilor CBRN, în general), inclusiv a celor efectuate de terorişti, întrucât acestea din urmă sunt oricând 
posibile. Aceste măsuri sunt: 

 localizarea zonelor atacate chimic şi biologic şi izolarea lor; 
 prevenirea extinderii contaminării asupra altor zone; 
 intervenţia promptă a structurilor specializate pentru tratarea populaţiei şi decontaminarea zonei; 
 alte măsuri strict specializate. 
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Concluzii 
 

1. Societatea rămâne foarte vulnerabilă la atentatele terorismului chimic şi bioterorismului care, în 
următoarea etapă, se vor multiplica şi se vor diversifica, efectele fiind deosebit de grave. 

2. Probabil, în următorii ani, efortul principal al terorismului internaţional se va dirija pe folosirea unor 
specialişti pentru adaptarea agenţilor chimici şi biologici şi a mijloacelor de transport la ţintă la tipul de acţiuni 
vizate de strategiile teroriste. Vor fi vizate marile aglomerări urbane, mijloacele de transport şi, posibil, unităţile 
militare, şcolile, instituţii de stat şi chiar unele din instituţiile internaţionale, precum şi toate ţările aliate Statelor 
Unite ale Americii. 

3. Este necesară constituirea, după standardele UE, a unui sistem naţional de reacţie în situaţii-limită, 
care să aibă şi o semnificativă componentă specializată de cercetare, investigare şi combatere a terorismului 
chimic şi a bioterorismului (a terorismului CBRN), care se pare că va deveni ameninţarea cea mai gravă a 
începutului de mileniu. 
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Subject 12: The paper presents the common performances of buildings with mixed functions. 
 

 
1. Performanţe comune construcţiilor cu funcţiuni mixte 

 
În domeniul construcţiilor a existat, permanent, o preocupare pentru realizarea unor construcţii cu un grad 

sporit de securitate la incendiu . 
Asigurarea realizării performanţelor comune şi specifice la construcţiile cu funcţiuni mixte reprezintă 

ansamblul integrat de activităţi specifice, măsuri şi sarcini organizatorice, tehnice, operative, realizate potrivit 
normelor de proiectare şi exploatare, în scopul prevenirii şi reducerii riscurilor de producere a incendiilor şi 
asigurării intervenţiei operative pentru limitarea şi stingerea incendiilor, în vederea evacuării, salvării şi 
protecţiei persoanelor, protejării bunurilor şi mediului împotriva efectelor situaţiilor de urgenţă determinate de 
incendii. 

Realizarea performanţelor comune şi specifice la construcţiile cu funcţiuni mixte, vizează obţinerea, după 
necesitate, a unui grad sporit de securitate pentru oameni şi bunurile materiale, pe durata de folosire a acestora, 
reducând cauzele producerii incendiului şi dimensiunile acestuia, dacă este posibil la parametri unui eveniment 
tehnic, iar astfel vom avea un incendiu controlat şi nu unul cu o evoluţie aleatorie – necontrolată. 

 
1.1 Riscuri şi categorii de pericol de incendiu 
Zonele, încăperile, compartimentele de incendiu şi construcţiile independente cu funcţiuni mixte, vor avea 

determinate şi precizate riscurile şi după caz, pericolele de incendiu specifice conform prevederilor art. 2.1.1. la 
2.1.7. din prezentul normativ. 

 In funcţie de densitatea sarcinii termice, riscul de incendiu în clădirile civile (publice), poate fi: 
⇒ mare:q = peste 840 MJ/m2 
⇒ mijlociu:q = 420-840 MJ/m2 
⇒ mic: q = sub 420 MJ/m2 

În funcţie de destinaţie (funcţiune), unele spaţii şi încăperi din clădirile civile (publice), se încadrează în 
următoarele riscuri de incendiu:  

⇒ mare: în care se utilizează, sau depozitează materiale sau substanţe combustibile (arhive, 
biblioteci, multiplicare, parcaje autoturisme etc.); 

⇒ mijlociu: în care se utilizează foc deschis (bucătării, centrale termice, oficii cu preparări calde etc.); 
⇒ mic: celelalte încăperi şi spaţii. 

La construcţiile de producţie şi/sau depozitare riscul de incendiu are în vedere natura activităţilor 
desfăşurate, caracteristicile de ardere ale materialelor şi substanţele utilizate, prelucrate, manipulate sau 
depozitate, şi densitatea sarcinii termice.  

La acestea riscul de incendiu este definit prin categorii de pericol de incendiu, ce exprimă: 
⇒ categoriile A(BE3a) şi B(BE3b): posibilităţi de incendiu şi explozie volumetrică (risc foarte mare 

de incendiu); 
⇒ categoria C (BE2): posibilităţi de incendiu/ ardere (risc mare de incendiu); 
⇒ categoria D (BE1a): existenţa focului deschis sub orice formă, în absenţa substanţelor combustibile 

(risc mediu de incendiu); 
⇒ categoria E(BE1b): existenţa unor materiale sau substanţe incombustibile, în stare rece sau a 

substanţelor combustibile în stare de umiditate înaintată, peste 80% (risc mic de incendiu). 
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Pentru funcţiuni civile (publice) se stabilesc riscuri de incendiu, iar pentru cele de producţie şi/sau 
depozitare riscurile de incendiu se exprimă prin categorii de pericol de incendiu, determinate conform 
prevederilor normativului. 

Într-o construcţie cu funcţiuni mixte, porţiunile de clădiri civile (publice), separate corespunzător 
normativului de cele cu activităţi de producţie şi/sau depozitare, sunt considerate cu riscul de incendiu cel mai 
mare din porţiunea respectivă, care reprezintă cel puţin 30% din aria desfăşurată a acesteia. 

Atunci când în construcţia cu funcţiuni mixte, aria desfăşurată a porţiunilor cu funcţiuni civile publice 
reprezintă mai mult de 60% din aria desfăşurată totală a construcţiei, clădirea respectivă este considerată civilă 
(publică) şi cu riscul stabilit conform primului alineat, iar în ansamblu trebuie să îndeplinească performanţele 
comune şi specifice acesteia, conform normativului. 

Porţiunile de construcţii cu activităţi de producţie şi/sau depozitare dintr-o construcţie cu funcţiuni mixte, 
separate corespunzător normativului de cele cu funcţiuni civile (publice), sunt considerate ca fiind categoria de 
incendiu cea mai periculoasă care reprezintă peste 30% din aria desfăşurată a acestora. 

Atunci când în construcţiile cu funcţiuni mixte, aria desfăşurată a activităţilor de producţie şi/sau 
depozitare reprezintă mai mult de 60% din aria desfăşurată totală a construcţiei, aceasta este considerată de 
producţie, şi/sau depozitare, având categoria de pericol de incendiu stabilită conform primului alineat, iar în 
ansamblu trebuie sa îndeplinească performanţele comune şi specifice acesteia, conform normativului (partea 
III-a şi a IV-a). 

 
1.2. Grade de rezistenţă la foc şi clase de reacţie la foc 
Construcţiile cu funcţiuni mixte vor avea determinat gradul de rezistenţă la foc asigurat, care va fi 

consemnat în documentaţiile tehnice.  
La determinarea gradului de rezistenţă la foc se va avea în vedere prevederile normativului şi după caz, 

condiţiile specifice tipului de construcţie. 
Condiţiile minime pe care trebuie să le îndeplinească elementele principale ale construcţiei 

(compartimentului de incendiu), astfel încât întreaga construcţie sau compartiment să poată fi încadrat într-un 
anumit grad de rezistenţă la foc, sunt precizate în tabelele de mai jos: 

 
Tabel 1 

CONDIŢII MINIME PENTRU ÎNCADRAREA CONSTRUCŢIILOR ÎN GRADE DE REZISTENŢĂ LA 
FOC 

 

Nr. 
Crt. 

Tipul elementelor de 
construcţie GRADUL DE REZISTENŢĂ LA FOC 

  I II l IV V 

0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1. 
Stâlpi, coloane pereţi 
portanţi 

C0(CA1) 21/2 
ore C0(CA1) 2 ore C1 (CA2a) 1 

oră 
C2 (CA2b) 30 
min C4 (CA2d) 

2. 
Pereţi interiori neportanţi C0(CA1) 30 

min 
C1 (CA2a) 30 
min 

C2 (CA2b) 15 
min 

C3 (CA2c) 15 
min C4 (CA2d) 

3. 
Pereţi exteriori neportanţi C0(CA1) 15 

min 
C1 (CA2a) 15 
min 

C2 (CA2b) 15 
min C3 (CA2c) C4 (CA2d) 

4. 
Grinzi, planşee nervuri, 
acoperişuri terasa C0(CA1) 1 oră C0(CA1) 45 

min (30min)* 
C1 (CA2a) 45 
min (30 min)* 

C2 (CA2b) 15 
min C4 (CA2d) 

5. 

Acoperişuri autoportante 
fără pod (inclusiv 
contravântuiri), şarpanta 
acoperişurilor fără pod

C0(CA1) 45 
min (30min)* 

C1 (CA2a) 30 
min (15 min)* 

C2 (CA2b) 15 
min C3 (CA2c) C4 (CA2d) 

6. 

Panouri de învelitoare şi 
suportul continuu al 
învelitorii combustibile 

C0(CA1) 15 
min 

C1 (CA2a) C2 (CA2b) C3 (CA2c) C4 (CA2d) 

NOTA: *În clădirile şi în compartimentele de incendiu în care densitatea sarcinii termice nu depăşeşte 
840 MJ/m2 (cu excepţia clădirilor înalte, foarte înalte şi cu săli aglomerate, cele care adăpostesc persoane care 
nu se pot evacua singure, şi cu echipament de importanţă deosebită), se pot aplica valorile rezistenţelor la foc 
din paranteze. 
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Toate elementele principale ale construcţiei, funcţie de rolul acestora, trebuie să îndeplinească condiţiile 
minime de combustibilitate şi rezistenţă la foc prevăzute pentru încadrarea în gradul respectiv de rezistenţă la 
foc, caracterizând stabilitatea la foc a construcţiei. 

Pentru ca un element al construcţiei să corespundă la un anumit grad de rezistenţă la foc, trebuie să 
îndeplinească ambele condiţii minime (atât cea de combustibilitate cât şi cea de rezistenţă la foc) precizate în 
tabelul de mai sus. 

Gradul de rezistenţă la foc al construcţiei sau al unui compartiment de incendiu este determinat de 
elementul său cu cea mai defavorabila încadrare şi se precizează obligatoriu în documentaţia tehnico-
economică . 

Începând cu luna martie 2008, prin Ordinul nr. 269/431, clasele de combustibilitate definite în 
„Normativul de siguranţă la foc a construcţiilor”, indicativ P118-1999, publicat în Buletinul Construcţiilor nr. 
7/1999, au fost înlocuite cu clasele de reacţie la foc, în funcţie de utilizarea finală preconizată a materialului sau 
a elementului de construcţie. 

Tabel 2 
ÎNLOCUIREA CLASELOR DE COMBUSTIBILITATE CU CLASE DE REACŢIE LA FOC 

 
 

CLASA DE COMBUSTIBILITATE CLASA DE REACŢIE LA FOC 
A1 - 

C0 ( CA1 ) A2 
 s1 d0 

s1, d1  
s2, d0  
s2, d1   
s3, d0  

A2 

s3, d1  
s1, d0 
s1, d1   
s2, d0   
s2, d1   
s3, d0   

C1 ( CA1 ) 

B 

s3, d1   
s1, d0   
s1, d1   
s2, d0   
s2, d1   
s3, d0   

C2 ( CA2b ) C 

s3, d1   
s1, d0   
s1, d1   
s2, d0   
s2, d1   
s3, d0  

C3 ( CA2c ) D 

s3, d1   
s1, d2   
s2, d2   

A2 

s3, d2 
s1, d2 
s2, d2 B 
s3, d2  
s1, d2   
s2, d2   C 
s3, d2  
s1, d2   
s2, d2   D 
s3, d2  

E d2 

C4 ( CA2d ) 

F - 
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NOTĂ: 
1. Clasa de combustibilitate a produsului se înlocuieşte în funcţie de utilizarea finală preconizată cu una 

dintre clasele de reacţie la foc din tabel. 
2. La înlocuirea claselor de combustibilitate cu clasele de reacţie la foc se va avea în vedere adoptarea 

nivelurilor de performanţă pentru emisia de fum şi picături/particule arzânde, corespunzător utilizării 
preconizate/finale a produsului, conform precizărilor din tabelul nr. 2 din prezentul regulament. 

 
1.3 Amplasarea construcţiilor cu funcţiuni mixte   
Acestea se vor amplasa, independent, comasate sau grupate în conformitate cu prevederile generale ale 

normativului, se amplasează la distanţele de siguranţă stabilite în art. 2.2.1. la 2.2.3., având în vedere ansamblul 
constituit, precum şi riscurile (pericolele) de incendiu ale porţiunilor de construcţie faţă de care se asigură 
distanţele. Atunci când nu se pot asigura distanţele de siguranţă normate, se compartimentează corespunzător 
normativului. 

Construcţiile cu funcţiuni mixte care cuprind activităţi cu risc sau pericol mare de incendiu sau un număr 
mare de persoane, se recomandă să fie amplasate independent, la distanţele de siguranţă normate faţă de 
vecinătăţi. 

Construcţiile supraterane civile (publice) de producţie şi/sau depozitare, de regulă, se amplasează 
comasate sau grupate la distanţe nenormate între ele, în limitele unor compartimente de incendiu specifice, cu 
arii maxime admise în funcţie de destinaţie, gradul de rezistenţă la foc, cel mai dezavantajos, riscul de incendiu 
şi numărul de niveluri cel mai mare, (luând în calcul suma ariilor construite efective). 

Construcţiile independente şi grupările sau comasările de construcţii, constituite conform art. 2.2.1., se 
amplasează astfel încât să nu permită propagarea incendiilor o perioadă de timp normată sau, în cazul 
prăbuşirii, să nu afecteze obiectele învecinate, respectându-se distanţele minime de siguranţă din tabelul 2.2.2., 
ori compartimentându-se prin pereţi rezistenţi la foc, alcătuiţi corespunzător densităţii sarcinii termice celei mai 
mari, potrivit normativului. 

 
Tabel 3 

Distanţe minime de siguranţă (m) faţă 
de construcţii având gradul de rezistenţă la 

foc 

Grad de 
rezistenţă 

la foc 
I-II III IV-V 

I-II 6 8 10 
III 8 10 12 

IV-V 10 12 15 
 
NOTĂ: Pentru construcţii de producţie sau depozitare, din categoria A sau B (BE3a,b) de pericol de 

incendiu, distanţele de siguranţă faţă de clădiri cu alte riscuri sau categorii de pericol de incendiu se majorează 
cu 50%, fără a fi mai mici de 15,00 m. 

 

În cazuri justificate tehnic, în cadrul limitei de proprietate, investitorii pot stabili distanţe mai mici pe 
proprie răspundere, prin hotărâri scrise ale consiliilor de conducere respective, dacă adoptă măsuri de protecţie 
compensatorii, stabilite prin proiect şi scenarii de siguranţă la foc. 

Construcţiile cu destinaţii sau funcţiuni diferite, grupate sau comasate în cadrul unui compartiment de 
incendiu, se separă între ele cu pereţi şi planşee corespunzătoare destinaţiilor riscurilor şi categoriilor de 
incendiu, precum şi densităţii sarcinii termice, conform prevederilor normativului, iar între compartimentele de 
incendiu, dacă nu sunt asigurate distanţele de siguranţă, se prevăd elemente despărţitoare verticale antifoc sau 
rezistente la foc (pereţi) din materiale CO (CA1), rezistente la foc, corespunzător densităţii sarcinii termice, dar 
minimum 3 ore şi, după caz, rezistente la explozie. 

 
1.4. Conformare la foc 
Se va urmări dispunerea distinctă a funcţiunilor şi luarea măsurilor de protecţie specifice acestora, 

asigurându-se îndeplinirea condiţiilor de corelaţie între riscul (categoria) de pericol de incendiu, clasa de reacţie 
la foc ( gradul de rezistenţă la foc), numărul de niveluri şi aria construită, conform prevederilor normativului. 
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Atunci când o clădire civilă (publică) cuprinde activităţi civile publice diferite şi independente funcţional, 
se asigură îndeplinirea condiţiilor de performanţă corespunzătoare cele mai severe prevăzute de normativ 
pentru respectivele funcţiuni civile (publice). 

Dacă aceste funcţiuni sunt dispuse într-o clădire înaltă, foarte înaltă, sau cu săli aglomerate, vor fi 
îndeplinite şi condiţiile de performanţă specifice acestora. 

În construcţiile cu funcţiuni mixte civile (publice), de producţie şi/sau depozitare, în fiecare porţiune se 
asigură îndeplinirea condiţiilor de performanţă cele mai severe, prevăzute în normativ pentru respectivele 
funcţiuni având în vedere şi implicaţiile acestora asupra întregii construcţii. 

Prin conformarea construcţiilor cu funcţiuni mixte, se va asigura limitarea posibilităţilor de propagare a 
focului şi fumului atât în porţiunile incendiate, cât si la porţiunile de construcţie cu alte funcţiuni, luându-se 
măsurile de protecţie corespunzătoare. 

În construcţiile etajate cu funcţiuni mixte, civile (publice), de orice fel, nu este admisă dispunerea unor 
spaţii sau încăperi cu pericol de explozie, din categoria A sau B (BE 3a,b) de pericol de incendiu, la nivelurile 
lor inferioare (supraterane sau subterane). 

Dispunerea spaţiilor şi a încăperilor cu pericol de explozie, din categoriile A sau B (BE 3a,b), de pericol 
de incendiu, în construcţiile cu funcţiuni mixte de producţie şi/sau depozitare se recomandă să se amenajeze la 
ultimul nivel suprateran şi cu luarea măsurilor de protecţie corespunzătoare. 

 
1.5. Alcătuiri constructive 
Construcţiile cu funcţiuni mixte se realizează din materiale şi elemente de construcţie corespunzătoare 

gradului de rezistenţă la foc, necesar îndeplinirii condiţiilor de corelaţie normate, în aşa fel alcătuite încât să nu 
propage focul cu uşurinţă. Eventualele goluri interioare ale elementelor de construcţie vor avea continuitatea 
întreruptă conform normativului, astfel încât să nu favorizeze propagarea focului şi a fumului, pe arii mari 
construite şi între funcţiuni sau destinaţii diferite. 

Funcţiunile diferite din construcţie se separă cu elemente verticale şi după caz, orizontale, din clasa de 
combustibilitate, cu rezistenţa la foc, determinate conform normativului, în funcţie de nivelul riscului 
(categoriei) de pericol de incendiu cea mai mare, a densităţii sarcinii termice şi condiţiile performante specifice 
funcţiunii(destinaţiei) şi tipului de clădire. 

La alcătuirea şi realizarea porţiunilor de construcţie, cu funcţiuni distincte civile (publice) de producţie 
şi/sau depozitare, se vor îndeplini condiţiile de performanţă specifice fiecărei funcţiuni, conform prevederilor 
normativului, iar întreaga construcţie trebuie să asigure îndeplinirea condiţiilor de performanţă corespunzătoare 
ansamblului considerat, conform prevederilor art. 7.1.1. la 7.1.4. 

Încăperile de depozitare a materialelor şi substanţelor combustibile, se alcătuiesc, realizează şi separă de 
restul construcţiei cu funcţiuni mixte, corespunzător prevederilor generale şi specifice acestora. 

Fac excepţie încăperile de depozitare cu aria de maximum 36 m2, la care nu se impun măsuri de protecţie 
deosebite. 

În situaţiile admise de normativ, încăperile cu pericol de explozie, categoria A sau B (BE 3a, b) de pericol 
de incendiu, dispuse astfel încât să nu pună în pericol construcţia, trebuie alcătuite, realizate şi asigurate, cu 
masurile de protecţie necesare, potrivit reglementarilor normativului. 

Porţiunile de clădire care cuprind sau se încadrează în categoria sălilor aglomerate vor fi alcătuite 
corespunzător prevederilor specifice acestora, separându-se de alte funcţiuni ale construcţiei prin elemente de 
construcţie verticale si după caz, orizontale, corespunzător normativului. 

Părţile subterane ale construcţiilor cu funcţiuni mixte, în care se dispun funcţiuni distincte vor îndeplini şi 
condiţiile specifice acestora. 

La alcătuirea construcţiilor şi a elementelor de construcţie se respectă condiţiile de performanţă comune 
stabilite, precum şi cele specifice funcţiunilor respective. 

 
1.6. Limitarea propagării focului şi a fumului 
 Funcţiunile independente dispuse în construcţie se separă între ele şi faţă de căile comune de circulaţie şi 

evacuare, prin elemente de construcţie rezistente la foc, conform prevederilor normativului. 
În cazul în care funcţiunile respective constituie compartimente de incendiu distincte, separarea acestora 

se realizează, după caz, cu pereţi de compartimentare rezistenţi la foc, antifoc sau antiex. 
Prin modul de dispunere, alcătuire şi realizare a elementelor de construcţie despărţitoare, se va asigura 

limitarea propagării focului şi a fumului la funcţiunile alăturate, pe timpul normat, iar în cadrul aceleiaşi 
funcţiuni, a propagării uşoare a focului şi fumului pe arii mari. 



 111

Elementele de construcţie utilizate pentru limitarea propagării focului şi a fumului, trebuie să 
îndeplinească condiţiile de performanţă generale şi specifice precizate în normativ, în funcţie de rolul pe care îl 
au. 

Separarea funcţiunilor diferite în clădiri etajate se asigură prin elemente verticale şi orizontale (pereţi şi 
planşee), alcătuite şi realizate corespunzător spaţiului adiacent cel mai periculos, iar eventualele goluri de 
circulaţie sau funcţionale din elementele de separare vor fi protejate conform normativului. 

Limitarea propagării focului între funcţiuni diferite dispuse într-o clădire etajată se va asigura şi pe faţade 
(prin exteriorul închiderilor perimetrale), prin realizarea unor porţiuni pline între golurile succesive din faţadă 
(care se suprapun), sau prin alte măsuri de protecţie corespunzătoare (copertine, ecrane etc.). 

Căile comune de circulaţie şi evacuare (orizontale şi după caz, verticale) ale construcţiei cu funcţiuni 
mixte se separă de diferitele funcţiuni adiacente, corespunzător riscului sau categoriei de pericol de incendiu a 
acestora, potrivit prevederilor normativului. Golurile de circulaţie din aceste elemente de separare se protejează 
corespunzător. 

Condiţiile de performanţă ale elementelor de construcţie cu rol de limitare a propagării focului şi a 
fumului, alcătuite şi realizate, sunt cele stabilite în normativ, corespunzător funcţiunilor respective. 

Spaţiile publice pentru parcarea autoturismelor se pot dispune în construcţii cu funcţiuni mixte, cu 
menţiunea separării lor de restul construcţiei prin pereţi şi planşee conform normativului. În elementele de 
separare sunt admise numai goluri strict necesare de acces şi circulaţie, protejate corespunzător. 

 
1.7. Evacuarea fumului (desfumare) 
Evacuarea fumului (desfumarea) este obligatorie în spaţiile şi în încăperile stabilite în normativ, potrivit 

funcţiunii (destinaţiei) specifice şi tipului de clădire cu funcţiuni mixte. 
Alcătuirea şi realizarea evacuării fumului (desfumare), prin tiraj natural – organizat sau mecanic în 

construcţii cu funcţiuni mixte, trebuie să corespundă prevederilor din normativele şi prevederile specifice. 
De regulă, porţiunile de construcţie cu funcţiuni distincte se prevăd cu dispozitive independente de 

evacuare a fumului în caz de incendiu, separate de evacuări ale fumului din alte funcţiuni. 
Căile de circulaţie şi evacuare comune (orizontale şi verticale) ale unei construcţii cu funcţiuni mixte se 

pot prevedea cu un singur sistem de evacuare a fumului (desfumare), independent de evacuările fumului din 
spaţiile funcţiunilor dispuse în construcţie. 

Pentru funcţiuni diferite cu acelaşi risc sau pericol de incendiu dispuse în construcţie, în cazuri justificate 
tehnic, se pot realiza instalaţii comune de evacuare a fumului în caz de incendiu, cu specificaţia luării măsurilor 
de protecţie care să asigure limitarea propagării incendiilor între funcţiuni, prin tubulaturile care străpung 
elementele de separare a funcţiunilor (pereţi, planşee).  

Este obligatorie realizarea independentă a evacuării fumului în caz de incendiu la săli aglomerate, din 
depozite pentru materiale şi/sau substanţe combustibile, precum şi din alte încăperi şi spaţii ale construcţiei cu 
funcţiuni mixte pe care le stabileşte beneficiarul. 

Atunci când este obligatorie evacuarea fumului (desfumare) din încăperi şi spaţii cu risc mare de 
incendiu, la acestea se prevăd dispozitive sau sisteme de evacuare independente de evacuare a fumului. 

Ghenele şi canalele pentru evacuarea fumului dintr-o funcţiunea distinctă, nu trebuie să treacă prin alte 
funcţiuni, iar când aceasta este justificată tehnic, pe toată porţiunea de trecere pereţii ghenelor sau ale canalelor 
vor fi CO (CA1) şi cu rezistenţă la foc corespunzătoare densităţii sarcinii termice din spaţiul respectiv.  

 
1.8. Căi de evacuare în caz de incendiu 
Construcţiilor cu funcţiuni mixte li se prevăd căi de evacuare în caz de incendiu, în număr corespunzător 

dispuse, alcătuite şi dimensionate, potrivit prevederilor specifice funcţiunilor respective.  
Căile de evacuare ale construcţiei cu funcţiuni mixte pot fi proprii unei funcţiuni sau grup de funcţiuni, 

ori comune tuturor funcţiunilor din construcţie. 
Atunci când căile de evacuare sunt comune mai multor funcţiuni sau tuturor funcţiunilor din construcţie, 

la dimensionare şi alcătuire, se îndeplinesc condiţiile performanţe severe ale funcţiunilor respective pentru care 
se asigură evacuarea. 

În porţiuni sau zone ale construcţiei, în care funcţiunile respective determină dimensiuni mai mici ale 
căilor de evacuare, se pot reduce corespunzător lăţimile acestora. 

Separarea căilor de evacuare faţă de funcţiunile (destinaţiile) adiacente se realizează corespunzător 
condiţiilor stabilite pentru funcţiunile respective şi tipului de clădire. 
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Golurile de acces la căile de evacuare practicate în pereţii despărţitori ai acestora se protejează cu 
elemente de închidere corespunzătoare riscului (categoriei de pericol) de incendiu şi destinaţiei fiecărei 
funcţiuni şi tipului de clădire. 

De regulă scările de evacuare comune ale construcţiilor cu funcţiuni mixte se închid în casa scărilor, 
corespunzător alcătuite şi separate de restul construcţiei. 

Scările interioare deschise (neînchise în casa scărilor) se pot prevedea numai în cazurile şi în condiţiile 
stabilite de normativ. 

Rampele scărilor aferente subsolurilor se separă faţă de rampele scărilor supraterane, inclusiv de parterul 
construcţiei, potrivit prevederilor normativului. 

Fac excepţie situaţiile menţionate în normativ. 
Căile de circulaţie şi de transport pe verticală (scări, ascensoare, monte-charge etc.), se separă de restul 

construcţiei prin pereţi şi, după caz, prin planşee care îndeplinesc condiţiile de performanţă stabilite în 
normativ. 

Golurile de acces practicate în pereţii de separare se protejează obligatoriu cu elemente de închidere 
corespunzătoare normativului. 

Atunci când se prevăd scări exterioare de evacuare, acestea se amplasează şi se realizează astfel încât 
circulaţia utilizatorilor să nu fie blocată de flăcările sau fumul produs în caz de incendiu, în construcţie sau de 
obiecte amplasate în vecinătate, protejându-se conform normativului. 

La determinarea fluxurilor de evacuare în caz de incendiu, de regulă, se are în vedere construcţia în 
ansamblu. Atunci când căile de evacuare sunt comune, corespunzător modului în care construcţia este 
considerată civilă (publică, de producţie şi/sau depozitare), se asigură măsuri severe de protecţie specifice 
funcţiunilor. În cazul în care se prevăd căi de evacuare proprii unei funcţiuni sau grup de funcţiuni, la 
determinarea fluxurilor de evacuare se respectă condiţiile stabilite pentru funcţiunea sau funcţiunile respective. 

Stabilirea numărului de persoane pentru care se asigură condiţiile de evacuare în caz de incendiu are în 
vedere nivelul de ocupare şi capacitatea maximă simultan luate în calcul, în funcţie de destinaţia şi dispunerea 
acestora în construcţie. 

Capacitatea de evacuare a unui flux (C) se determină corespunzător fiecărei funcţiuni luată în considerare, 
conform prevederilor normativului, iar pentru întreaga construcţie căile comune de evacuare vor asigura 
condiţiile normate severe. 

Dacă deasupra nivelului construcţiei supraterane, care asigură dimensionarea rampelor scărilor de 
evacuare, se află funcţiuni care necesită – conform normativului – dimensiuni mai mici, în porţiunile respective 
se pot reduce corespunzător aceste dimensiuni. 

În nici o situaţie, nu este admisă reducerea dimensiunilor căilor de evacuare pe traseul până la exterior al 
nivelului cel mai aglomerat luat în considerare. 

Timpii de evacuare, respectiv lungimile maxime admise ale căilor de evacuare, vor îndeplini condiţiile 
stabilite în normative pentru funcţiunile respective, iar pentru căile comune de evacuare a construcţiei, când 
este cazul, se respectă timpii (lungimile) prevăzute pentru construcţia considerată. 

Alcătuirea şi dimensionarea căilor de evacuare în caz de incendiu vor corespunde condiţiilor stabilite în 
normativ. 

Scările de evacuare comune ale construcţiilor cu funcţiuni mixte vor avea acces şi pe terasele clădirilor 
respective, atunci când sunt foarte înalte sau au săli aglomerate. 

 
1.9. Instalaţii de semnalizare şi stingere a incendiilor 
Construcţiile cu funcţiuni mixte se echipează şi se dotează cu instalaţii şi mijloace de semnalizare şi 

stingere a incendiilor, corespunzător modului în care este încadrată construcţia, iar diferitele funcţiuni ale 
acesteia corespunzător destinaţiei şi riscului (pericolului) de incendiu determinat, potrivit prevederilor 
normativului şi ale reglementărilor tehnice de specialitate. 

Atunci când beneficiarul solicită, construcţia se poate echipa şi dota suplimentar cu instalaţii de 
semnalizare şi de stingere a incendiilor, faţă de prevederile reglementarilor tehnice de specialitate.  

La stabilirea echipării şi dotării, se are în vedere ansamblul construcţiei cu funcţiuni mixte, precum şi 
utilizarea instalaţiilor, echipamentelor, mijloacelor şi produselor de stingere corespunzătoare riscurilor de 
incendiu şi categoriilor de pericol de incendiu din spaţiile respective. 

De regulă, construcţiile cu funcţiuni mixte se echipează cu instalaţii comune, care asigură protecţia 
întregii construcţii. În cazul în care numai o parte din funcţiunile construcţiei necesita instalaţii de semnalizare 
şi/sau de stingere a incendiilor conform reglementărilor, acestea pot fi prevăzute numai în spaţiile respective, 
proiectantul justificând tehnic soluţia stabilită. 
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Pentru supravegherea şi controlul permanent funcţional al instalaţiilor de prevenire şi de stingere a 
incendiilor din construcţiile cu funcţiuni mixte, de regulă, se asigură un dispecerat central de supraveghere a 
clădirii, dispus - pe cât posibil la parter - care să asigure urmărirea din punct de vedere funcţional a acestor 
instalaţii din toate spaţiile construcţiei. 

Diferitele funcţiuni pot avea puncte proprii de supraveghere şi control ale instalaţiilor cu care sunt 
echipate, dar a căror funcţionare va fi semnalizată şi la dispeceratul central al clădirii. 

 
1.10. Instalaţii utilitare aferente 
Echiparea, proiectarea şi realizarea instalaţiilor utilitare, aferente construcţiilor cu funcţiuni mixte, se 

asigură în conformitate cu prevederile prezentului normativ şi ale reglementărilor tehnice specifice, având în 
vedere riscurile (categoriile de pericol) de incendiu ale funcţiunilor, (destinaţiilor) respective şi asigurarea 
protecţiei acestora, precum şi a funcţiunilor adiacente de care sunt separate. 

Instalaţiile utilitare aferente construcţiei vor corespunde destinaţiilor şi riscurilor (categoriilor de pericol) 
de incendiu stabilite, asigurând limitarea propagării focului şi a fumului în construcţie. 

Sistemele şi instalaţiile electrice, de încălzire, sanitare, ventilare etc. trebuie să corespundă riscurilor 
(categoriilor de pericol) de incendiu ale destinaţiilor respective, mărimii construcţiilor şi gradului de rezistenţă 
la foc asigurat, potrivit prevederilor reglementărilor tehnice specifice. 

Spaţiile şi încăperile cu degajări de substanţe combustibile vor avea asigurată evacuarea acestora pe 
măsura degajării lor, separată şi astfel realizată încât să nu producă incendii sau explozii. 

Sistemele de ventilare a încăperilor şi spaţiilor cu risc mare de incendiu, precum şi a celor pentru public şi 
a sălilor aglomerate vor fi independente de alte instalaţii de ventilare ale construcţiei.  

 
1.11. Căi de acces, intervenţie şi salvare 
Construcţiile cu funcţiuni mixte trebuie să aibă asigurate căi de acces, de intervenţie şi de salvare în caz 

de incendiu, astfel dispuse, alcătuite şi realizate încât forţele de intervenţie să poată acţiona în timp scurt şi în 
condiţii de siguranţă, conform normativului. 

Construcţiile supraterane cu funcţiuni mixte, de regulă, trebuie să fie accesibile autospecialelor de 
intervenţie în caz de incendiu, cel puţin pe două laturi. 

Căile exterioare de acces pentru autospecialele de intervenţie (drumuri, platforme etc.) trebuie să permită 
accesul şi intervenţia, în special la zonele şi funcţiunile mai periculoase ale construcţiei, la cele cu aglomerări 
de persoane, la deschiderile (protejate sau neprotejate) din pereţii exteriori perimetrali, precum şi la sursele de 
alimentare cu apă. 

Alcătuirea, conformarea şi realizarea căilor exterioare de circulaţie a autospecialelor de intervenţie vor 
corespunde prevederilor normativului şi ale reglementărilor tehnice. 

Căile de acces şi de circulaţiile interioare ale construcţiei, care asigură şi intervenţia în caz de incendiu a 
personalului pompierilor, se echipează şi marchează corespunzător, astfel încât să fie uşor de recunoscut şi să 
fie utilizate în condiţiile incendiului. 

Pentru funcţiuni ale construcţiei, care necesită condiţii speciale de salvare a utilizatorilor în caz de 
incendiu (bolnavi, handicapaţi etc.), se asigură căi de acces, circulaţie şi salvare corespunzător dimensionate, 
alcătuite şi echipate, conform prevederilor normativului şi reglementărilor tehnice specifice acestora. 

 
1.12. Dotarea cu mijloace de intervenţie şi serviciul de pompieri 
Construcţiile cu funcţiuni mixte se dotează cu mijloace tehnice de stingere corespunzătoare categoriilor 

de incendiu şi a riscului de incendiu din spaţiile şi încăperile respective, potrivit prevederilor normativului şi 
reglementărilor tehnice specifice acestora. 

Pentru fiecare funcţiune se prevăd mijloacele tehnice de stingere (stingătoare portative, transportabile, 
etc.) necesare, iar pentru ansamblul construcţiei se asigură dotarea conform prevederilor normativului în funcţie 
de încadrarea acesteia, în clădire civilă (publică) sau de producţie şi/sau depozitare . 

Mijloacele tehnice de stingere cu care se dotează construcţia şi diferitele funcţiuni ale acesteia, se 
amplasează astfel încât, să poată fi uşor accesibile şi utilizate în caz de nevoie. 

Nivelul de dotare şi de încadrare cu personal a serviciului de pompieri al construcţiei cu funcţiuni mixte 
se stabilesc în funcţie de mărimea construcţiei, riscuri (categorii de pericol) de incendiu, vulnerabilitate, tip de 
construcţie, nivelul echipării cu instalaţii fixe de prevenire şi de stingere etc., potrivit normativului şi 
reglementărilor de specialitate. 
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De regulă, construcţiile cu funcţiuni mixte vor avea constituite servicii de pompieri (pentru întreaga 
construcţie), atunci când aria desfăşurată totală este de 10.000 m2 sau mai mare. 

Beneficiarii pot constitui servicii de pompieri şi la arii mai mici sau chiar pentru diferitele funcţiuni 
dispuse în construcţie. 

 
2. Performanţe specifice construcţiilor cu funcţiuni mixte 
2.1. Performanţe ale tipurilor de construcţii cu funcţiuni mixte şi construcţii de tip obişnuit 
 
Construcţiile de tip obişnuit cu funcţiuni mixte, sunt considerate cele care nu sunt înalte, foarte înalte, cu 

săli aglomerate, construcţii monobloc, blindate. 
Construcţiile de tip obişnuit vor avea stabilite şi precizate riscurile şi după caz, categoriile de pericol de 

incendiu – respectiv clasele de periculozitate la depozite – pentru fiecare destinaţie sau funcţiune pe care o 
cuprinde. 

Construcţiile de tip obişnuit cu funcţiuni mixte, pot fi de gradul I – V de rezistenţă la foc, în condiţiile 
respectării corelaţiei admise între gradul de rezistenţă la foc asigurat, riscul (categoria) de pericol şi aria 
compartimentului de incendiu, în funcţie de încadrarea ansamblului construcţiei în clădire civilă (publică) ori de 
producţie şi/ sau depozitare. 

Construcţiile de tip obişnuit pot fi amplasate independent, sau grupate ori comasate cu alte construcţii, în 
condiţiile stabilite în normativ şi încadrarea lor în limitele admise. 

Amplasarea faţă de vecinătăţi se realizează la distanţele de siguranţă stabilite, sau se compartimentează 
prin pereţi antifoc, ori după caz, rezistenţi la foc. 

Prin conformarea construcţiilor obişnuite cu funcţiuni mixte se va urmări dispunerea spaţiilor cu riscuri 
(categorii) mai periculoase, în zone distincte şi cu măsurile de protecţie corespunzătoare, astfel încât în caz de 
incendiu să nu fie afectate arii mari construite, ori să pună în pericol obiecte învecinate sau ele să fie puse în 
pericol de vecinătăţi. 

Destinaţiile şi funcţiunile distincte şi independente dispuse în construcţie se separă între ele prin elemente 
de construcţie verticale şi după caz, orizontale (pereţi, planşee), corespunzătoare riscurilor (categoriilor de 
pericol) de incendiu respective, conform normativului. 

Construcţiile obişnuite cu funcţiuni mixte vor avea asigurate căi de evacuare în caz de incendiu, 
corespunzător dimensionate, alcătuite şi realizate, potrivit prevederilor normativului. 

Echiparea şi dotarea cu instalaţii şi mijloace de semnalizare şi stingere a incendiilor se realizează conform 
prevederilor reglementarilor tehnice de specialitate, având în vedere ansamblul construcţiei. 

Beneficiarii pot stabili echipări şi dotări cu astfel de instalaţii şi mijloace, după caz, şi în afara domeniilor 
obligatorii. 

 
2.1.2. Construcţii înalte, foarte înalte, cu săli aglomerate, monobloc sau blindate 
Tipurile de construcţii cu funcţiuni mixte pot fi clădiri înalte şi foarte înalte, clădiri cu săli aglomerate, 

construcţii monobloc sau blindate. 
Pentru asigurarea condiţiilor de intervenţie în caz de incendiu, construcţiile obişnuite vor avea prevăzute 

căi de acces, intervenţie şi salvare, conform prevederilor normativului, astfel încât să fie posibil accesul 
autospecialelor de intervenţie, cel puţin pe o latură a construcţiei. 

În construcţiile cu funcţiuni mixte se pot dispune numai: 
a)diferite funcţiuni civile (publice) independente sau nu funcţional; 
b)funcţiuni civile (publice) şi unele activităţi de producţie şi/sau depozitare stabilite în normativ; 
c)diferite activităţi de producţie şi/sau depozitare. 

În clădirile civile (publice) înalte, foarte înalte sau cu săli aglomerate este admisă dispunerea numai a 
funcţiunilor civile (publice). 

Dispunerea în acestea a unor funcţiuni distincte de producţie şi/sau depozitar, este strict interzisă. Fac 
excepţie activităţile aferente funcţiunilor civile (publice) ce se încadrează în nivelele de risc (ateliere întreţinere, 
depozitare tec.). 

În construcţiile de producţie şi/sau depozitare de tip monobloc pot fi dispuse şi funcţiuni civile (publice), 
cu specificaţia separării acestora în compartimente de incendiu distincte. 

Pentru fiecare tip de construcţie se vor asigura performanţele specifice stabilite în normativ, iar pentru 
diferitele funcţiuni se respectă condiţiile şi performanţele specifice acestora. 
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Diferitele funcţiuni independente din clădirile civile (publice) înalte, foarte înalte sau cu săli aglomerate 
se dispun în compartimente de incendiu separate cu pereţi şi planşee C0(CA1) rezistente la foc, conform 
normativului. 

Pentru fiecare dintre acestea trebuie îndeplinite condiţiile de performanţă specifice, prevăzute în 
normativ. 

 
2.2. Performanţe ale unor destinaţii din construcţiile cu funcţiuni mixte 
 
în construcţiile cu funcţiuni mixte pot fi dispuse funcţiuni civile (publice), de producţie şi/sau depozitare, 

în cazurile şi în condiţiile admise de normativ.  
Funcţiuni civile (publice) distincte care se pot dispune într-o construcţie cu funcţiuni mixte, de regulă, 

sunt cele pentru: 
a) locuinţe, administrative, turism, comerţ şi parcaje; 
b) administrative, comerţ, sănătate, turism şi parcaje; 
c) sănătate, locuinţe şi parcaje; 
d) învăţământ, sport şi parcaje; 
e) cult, administrative, locuinţe şi parcaje. 

 
Funcţiunile civile (publice) şi de producţie şi/sau de depozitare, admise într-o construcţie cu funcţiuni 

mixte, sunt cele cu destinaţii de locuinţe, administrative, comerţ şi parcaje, împreună cu activităţi de producţie 
şi/sau depozitare, care se încadrează în categoriile C, D sau E(BE2, BE1 sau BE1b) de pericol de incendiu. 

Dispunerea într-o construcţie cu funcţiuni mixte numai a activităţilor de producţie si/sau depozitare din 
categoriile A(BE3a), B(BE3b), C(BE2), D(BE1a) si E(BE1b) de pericol de incendiu, este admisă în condiţiile şi 
cu măsurile de protecţie stabilite în normativ. 

 
2.2.1. Funcţiuni mixte civile (publice) 
Încăperile, spaţiile şi funcţiunile civile (publice) dispuse în construcţia cu funcţiuni mixte vor avea de 

stabilit şi de precizat riscul de incendiu specific, determinat conform prevederilor menţionate în reglementările 
legale şi în lucrarea de faţă.  

În funcţie de riscul de incendiu şi densitatea sarcinii termice, fiecare funcţiune civilă (publică) distinctă se 
separă de restul construcţiei prin pereţi şi planşee corespunzător alcătuite şi realizate, conform normativului. 

Prin conformarea construcţiei se va urmări dispunerea distinctă a funcţiunilor cu risc mare de incendiu, 
separându-se cu elemente de construcţie rezistente la foc, corespunzătoare densităţii sarcinii termice din spaţiile 
respective şi prevederilor normativului, astfel încât să nu pună în pericol alte funcţiuni civile (publice) adiacente 
sau construcţia. 

De regulă, funcţiunile civile (publice) cu risc mare de incendiu nu trebuie dispuse sub spaţii cu aglomerări 
de persoane sau, în cazul în care aceasta nu este posibilă sau justificată tehnic, se asigură măsuri de protecţie 
corespunzătoare. 

Construcţia cu funcţiuni mixte va avea asigurat gradul de rezistenţă la foc, corespunzător îndeplinirii 
condiţiilor de corelaţie dintre acesta şi numărul de niveluri, aria construită şi capacitatea maximă simultană, 
conform normativului. 

Funcţiunile civile (publice) dispuse în construcţie se separă între ele şi faţă de căile comune de circulaţie 
şi evacuare prin elemente rezistente la foc (pereţi, planşee), corespunzător destinaţiilor şi tipului de clădire. 

Prin dispunerea, alcătuirea şi realizarea elementelor de construcţii despărţitoare se va asigura limitarea 
propagării focului şi a fumului la spaţiile adiacente în funcţie de timpul normat, iar în cadrul funcţiunii se va 
împiedica propagarea uşoară a focului şi fumului pe arii mari. 

Separarea funcţiunilor diferite se realizează prin pereţi şi după caz, planşee rezistente la foc conform 
normativului, iar eventualele goluri de circulaţie sau funcţionale din acestea se protejează cu elemente de 
închidere corespunzătoare. 

Prin modul de dispunere şi protecţie se vor limita posibilităţile de propagare a focului pe faţadele 
construcţiei, asigurându-se plinuri între golurile succesive din pereţii perimetrali de închidere. 

Spaţiile publice pentru parcarea autoturismelor se separă faţă de restul construcţiei cu funcţiuni mixte, 
prin pereţi şi planşee CO (CA1) cu rezistenţă la foc, normată şi în care nu sunt admise decât golurile strict 
necesare circulaţiei funcţionale, protejate corespunzător cu elemente de închidere, potrivit prevederilor 
normativului. 
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Evacuarea fumului (desfumarea) în caz de incendiu din spaţiile cu săli aglomerate şi căile lor de evacuare, 
circulaţiile comune orizontale şi verticale, precum şi din depozitele de materiale sau substanţe combustibile, în 
situaţiile stabilite în normativ, se asigură natural-organizat sau mecanic. 

Sistemele de evacuare a fumului (desfumare) vor fi independente pentru situaţiile stabilite în normativ, iar 
canalele şi ghenele acestora nu vor constitui căi de propagare a focului şi fumului în construcţie. 

Realizarea unor sisteme comune de evacuare a fumului (desfumare) este admisă numai în cazurile şi în 
condiţiile stabilite în normativ. 

Construcţiile cu funcţiuni mixte civile (publice) pot avea căi de evacuare comune tuturor funcţiunilor 
civile, sau separate pentru una sau pentru mai multe funcţiuni civile (publice) din clădire. 

Căile de evacuare vor fi dimensionate, dispuse, alcătuite şi realizate, conform prevederilor normativului, 
iar golurile funcţionale de acces la acestea se protejează corespunzător. 

La dimensionarea căilor de evacuare ale construcţiilor cu funcţiuni mixte civile (publice) se respectă 
prevederile specifice acestora. 

Prevederea instalaţiilor de semnalizare şi de stingere a incendiilor la construcţiile cu funcţiuni mixte civile 
(publice), precum şi la funcţiunile distincte ale acestora, se realizează potrivit prevederilor normativului şi ale 
reglementarilor tehnice de specialitate. 

Instalaţiile utilitare aferente vor respecta prevederile reglementarilor tehnice de specialitate, corespunzător 
destinaţiilor şi riscurilor de incendiu. 

Construcţiile cu funcţiuni mixte civile (publice) vor avea asigurate căi de acces, de intervenţie şi de 
salvare, astfel distribuite, alcătuite, marcate, echipate şi realizate, încât să permită intervenţia uşoară în caz de 
incendiu. 

Pe cât posibil, construcţiile cu funcţiuni mixte civile (publice) trebuie să fie accesibile autospecialelor de 
intervenţie la cel puţin două faţade. 

Căile de acces, de intervenţie şi de salvare, aferente funcţiunilor civile (publice) destinate persoanelor 
care trebuie transportate cu targa, căruciorul etc. vor fi dimensionate corespunzător. 

Construcţiile şi funcţiunile civile (publice) din acestea, se dotează cu mijloace de primă intervenţie 
corespunzătoare destinaţiei şi clasei de incendiu a acestora, potrivit prevederilor normativului. 

Construcţiile cu funcţiuni mixte civile (publice) vor avea constituite servicii de pompieri atunci când aria 
desfăşurată a acestora este de 15.000 m2 sau mai mare. 

 
2.2.2. Funcţiuni mixte civile (publice) şi unele activităţi de producţie şi/sau de depozitare 
Funcţiunile distincte, încăperile şi spaţiile acestora, admise în construcţia cu funcţiuni mixte, conform 

prevederilor normativului, vor avea stabilite şi precizate riscurile, respectiv categoriile de pericol de incendiu, 
determinate conform normativului. 

Corespunzător riscurilor şi categoriilor de pericol de incendiu stabilite şi a densităţii sarcinii termice, 
fiecare funcţiune distinctă se separă de restul construcţiei prin pereţi şi planşee corespunzător amplasate, 
alcătuite şi dimensionate. 

Prin conformarea construcţiei se asigură dispunerea distinctă a funcţiunilor periculoase sau cu risc mare 
de incendiu, separându-se cu elemente de construcţie corespunzător alcătuite şi dimensionate, conform 
normativului, astfel încât să nu pună în pericol alte funcţiuni sau construcţia.  

Se recomandă ca funcţiunile civile (publice) să fie dispuse în zone distincte ale nivelurilor construcţiei 
faţă de cele de producţie sau depozitare. Atunci când nu este posibil sau justificat tehnic se vor asigura separări 
corespunzătoare. 

Nu se recomandă dispunerea funcţiunilor civile (publice), direct peste depozite de materiale sau substanţe 
combustibile cu clasa de periculozitate P4 sau P5 şi densitatea sarcinii termice mai mare de 840MJ/m2, iar 
atunci când nu este posibil, numai cu luarea măsurilor care să împiedice propagarea focului şi fumului  
(separări, protecţie cu copertine deasupra ferestrelor, echiparea cu instalaţii automate de semnalizare şi stingere 
etc.). 

Construcţia cu funcţiuni mixte va avea asigurat gradul de rezistenţă la foc, corespunzător îndeplinirii 
condiţiilor de corelaţie dintre acesta şi aria construită, numărul de niveluri, capacitatea maximă şi riscul 
(categoria) de incendiu, după caz. Elementele de construcţie aferente acestora se alcătuiesc astfel încât să 
îndeplinească condiţiile de performanţă comune şi specifice stabilite în normativ. 

Diferitele funcţiuni distincte din construcţie se separă între ele şi faţă de căile comune de circulaţie şi 
evacuare, prin elemente de construcţie (pereţi, planşee) corespunzătoare prevederilor normativului. 
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Elementele despărţitoare ale funcţiunilor vor fi astfel dispuse, alcătuite şi realizate încât să asigure 
limitarea propagării focului şi a fumului în spaţiile alăturate, pe timpul normat, iar în cadrul fiecărei funcţiuni să 
împiedice propagarea focului şi a fumului pe arii mari. 

Golurile de circulaţie sau funcţionale din elementele de separare se protejează cu elemente de închidere, 
conform normativului, în funcţie de rolul acestora pentru siguranţa la foc. 

Evacuarea fumului (desfumarea) în caz de incendiu se asigură corespunzător condiţiilor şi funcţiunilor 
dispuse în construcţie, (natural-organizat sau mecanic) potrivit normativului. 

Evacuarea fumului (desfumarea) se realizează conform prevederilor normativului referitoare la aceasta, 
fiind obligatorie prevederea unor sisteme independente pentru funcţiunile civile (publice), faţă de cele de 
producţie şi de depozitare. 

Construcţiile pot avea căi de evacuare comune tuturor funcţiunilor distincte din acestea sau separate 
pentru diferite funcţiuni. 

Căile de evacuare se dispun, alcătuiesc, dimensionează şi se realizează conform prevederilor 
normativului, potrivit funcţiunilor din construcţie, astfel încât să îndeplinească nivelele de performanţă 
specifice. 

Prevederea şi realizarea instalaţiilor de semnalizare şi stingere a incendiilor vor corespunde funcţiunilor 
respective şi claselor de incendiu stabilite. La proiectarea şi realizarea instalaţiilor utilitare aferente se respectă 
prevederile reglementărilor tehnice de specialitate corespunzător destinaţiei, riscurilor şi pericolelor de 
incendiu, precum şi tipului construcţiei. 

Construcţiile vor avea asigurate căi de acces, intervenţie şi salvare, astfel distribuite, alcătuite, marcate, 
echipate şi realizate încât să permită intervenţia uşoară în caz de incendiu. 

De regulă construcţiile trebuie să fie accesibile autospecialelor de intervenţie ale pompierilor la cel puţin 
două căi de circulaţie corespunzătoare. 

Funcţiunile distincte şi construcţiile se dotează cu mijloace tehnice de stingere corespunzătoare destinaţiei 
şi clasei de incendiu a acestora, potrivit normativului.  

Atunci când aria desfăşurată a construcţiilor se încadrează în limitele stabilite în normativ, pentru 
funcţiunile civile (publice) sau de producţie şi depozitare vor avea constituite servicii de pompieri. 

 
2.2.3. Funcţiuni mixte de producţie şi/sau de depozitare 
Funcţiunile distincte de producţie şi/sau depozitare din construcţiile cu funcţiuni mixte vor avea 

determinate şi precizate categoriile de pericol de incendiu specifice. 
Corespunzător categoriilor de pericol de incendiu stabilite, a destinaţiei şi a densităţii sarcinii termice, 

fiecare funcţiune, inclusiv încăperi ale acesteia, se separă de restul construcţiei prin pereţi şi planşee 
corespunzător amplasate, alcătuite şi dimensionate conform normativului. 

Prin conformarea construcţiei se asigură dispunerea distinctă a funcţiunilor periculoase şi separarea 
acestora cu pereţi şi după caz cu planşee, astfel încât să nu pună în pericol alte funcţiuni sau construcţia. 

Spaţiile, încăperile şi funcţiunile cu pericol de explozie, categoriile A sau B (BE 3a sau BE 3b), pe cât 
posibil vor fi dispuse la partea superioară a construcţiei. Atunci când nu este posibil sau justificat tehnic, se iau 
masuri de protecţie şi de separare corespunzătoare. 

Construcţia va avea asigurat gradul de rezistenţă la foc, corespunzător îndeplinirii condiţiilor de corelaţie 
cu aria construită, categoria de pericol de incendiu şi numărul de niveluri. 

Elementele de construcţie şi construcţia în ansamblu vor fi astfel alcătuite încât să îndeplinească condiţiile 
de comportare la foc, specifice acestora. 

Funcţiunile distincte dispuse în construcţie se separă între ele şi faţă de căile comune de circulaţie şi de 
evacuare, prin pereţi şi planşee corespunzătoare categoriilor de pericol de incendiu, densităţii sarcinii termice şi 
a condiţiilor de încadrare în gradul de rezistenţă la foc. 

Prin dispunerea şi alcătuirea elementelor de construcţie despărţitoare se va asigura limitarea propagării 
incendiilor la funcţiuni adiacente, precum şi pe arii mari ale funcţiunii respective. 

Golurile de circulaţie sau funcţional necesare din elementele de separare se protejează cu elemente 
corespunzătoare, în funcţie de categoria de pericol şi rolul elementului despărţitor. 

Elementele de construcţie prevăzute pentru limitarea propagării focului şi a fumului se alcătuiesc şi se 
realizează conform prevederilor normativului referitoare la construcţii de producţie şi/sau depozitare.  

Evacuarea fumului (desfumarea) din încăperile de depozitare cu aria mai mare de 36m2, pentru materiale 
şi substanţe combustibile, se asigură independent. 
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În situaţiile în care este obligatorie evacuarea fumului conform normativului, aceasta se poate realiza 
natural – organizat sau mecanic. 

Construcţiile pot avea căi de evacuare comune tuturor funcţiunilor sau distincte pentru una sau mai multe 
funcţiuni. 

Căile de evacuare se dispun, alcătuiesc şi se dimensionează corespunzător categoriilor de pericol de 
incendiu şi destinaţiilor respective, asigurându-se separarea lor prin elemente de construcţie corespunzătoare. 

Construcţiile se echipează cu instalaţii de semnalizare şi stingere a incendiilor conform reglementărilor 
tehnice de specialitate. 

Instalaţiile utilitare aferente se proiectează şi se realizează conform reglementărilor specifice, în funcţie 
de categoriile de pericol stabilite şi de destinaţii. 

Se asigură căi de acces, intervenţie şi salvare în caz de incendiu, potrivit prevederilor normativului 
referitoare la construcţiile de producţie şi/sau depozitare, astfel încât să permită intervenţia uşoară, în special la 
funcţiunile cu pericol mare de incendiu.  

Pentru accesul autospecialelor de intervenţie se asigură căi de circulate conform normativului, astfel încât 
intervenţia să fie posibilă pe cel puţin două laturi ale construcţiei. 

Construcţiile şi funcţiunile distincte se dotează cu mijloace tehnice de stingere, în funcţie de pericol şi de 
clasele de incendiu ale acestora, conform normativului. 

Construcţiile cu funcţiuni mixte de producţie şi/sau depozitare vor avea constituite servicii de pompieri 
conform prevederilor normativului şi ale reglementarilor de specialitate. 
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Subject 13: The paper highlights the  risks, threats and dangers generating emergency situations. 
 

Existenţa riscurilor, ameninţărilor şi a pericolelor generatoare de situaţii de urgenţă, 
producerea/manifestarea acestora cu o frecvenţă, intensitate şi amploare ce depăşeşte cu mult cele mai 
nefavorabile prognoze, impune adoptarea, din partea oamenilor de ştiinţă, a instituţiilor cu atribuţii în domeniu 
şi a personalului de conducere de la toate nivelele, a unei conduite ferme în domeniul managementului 
situaţiilor de urgenţă, care să valorifice la maximum resursele umane, materiale şi financiare disponibile, în 
scopul asigurării protecţiei şi siguranţei cetăţeanului, proprietăţii acestuia, valorilor patrimoniale şi factorilor de 
mediu, faţă de consecinţele, uneori necruţătoare ale fenomenelor naturale distructive sau evenimentelor cu 
urmări deosebit de grave. 

 
Evoluţia problematicii riscului accidentelor  
 

Evaluarea şi managementul riscului reprezintă un instrument de control pentru angajarea oricărui proiect 
major. 

Managementul riscului are ca etape principale identificarea hazardurilor, analiza calitativă şi cantitativă a 
riscurilor, analiza cost-beneficiu corelată cu managementul schimbărilor şi luarea deciziilor. 

Identificarea hazardurilor constituie de obicei punctul de plecare pentru procesul de evaluare a riscurilor. 
Există metodologii realizate şi adoptate la nivel european pe care şi România le implementează, ca urmare a 
procesului de aderare în UE.  

Managementul riscurilor este un proces sistematic şi riguros de identificare, analiză, planificare, decizie, 
monitorizare, control şi comunicare a riscurilor asigurând la orice nivel decizional o serie de avantaje, printre 
care: 

 creşterea probabilităţii ca evenimentele să se producă potrivit aşteptărilor (rezultatele deciziilor pot 
fi influenţate prin cântărirea posibilelor efecte şi a probabilităţilor asociate, înţelegerea riscurilor 
permiţând adoptarea unor decizii mai bune); 

 schimbarea preocupării conducerii de la tratarea crizei la prevenirea ei (pot fi identificate şi apoi 
tratate potenţialele probleme atunci când acest lucru este mai uşor şi mai puţin costisitor, adică înainte 
de transformarea lor în probleme reale şi apoi în crize; managementul riscurilor este o materializare 
specifică şi eficientă a funcţiei preventive); 

 favorizarea focalizării obiectivelor principale şi detectarea evenimentelor care pot afecta îndeplinirea 
lor; 

 identificarea potenţialelor probleme, ceea ce înseamnă abordare proactivă, care este temeiul pentru 
luarea deciziilor privind constituirea şi alocarea resurselor. 

Identificarea şi monitorizarea surselor de risc 
Identificarea pericolelor reprezintă o fază importantă în procesul de analiză a riscurilor.  
Identificarea riscului are scopul de a anticipa producerea lui şi de a include informaţiile despre acesta în 

procesele decizionale.  
Monitorizarea este o componentă deosebit de importantă a gestionării surselor de risc. Ea permite, pe 

baza urmăririi evoluţiei acestora, determinarea momentului şi locului unde se ating pragurile de atenţie şi 
pericol, prognozarea evoluţiei unor fenomene, înştiinţarea, alarmarea, prefigurarea şi punerea în aplicare a 
măsurilor ce se impun. 
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Evaluarea riscului şi analiza situaţiei 
Pe baza informaţiilor rezultate în urma identificării şi monitorizării surselor de risc se procedează la 

evaluarea posibilului pericol şi elaborarea de prognoze, stabilirea variantelor de acţiune şi implementarea 
acestora în scopul restabilirii situaţiilor de normalitate. Pentru acele pericole considerate ca potenţiale hazarde 
tehnologice este imperios necesar să se arate modul de control al riscului. Procesul de control al riscului 
cuprinde: evaluarea riscului, reducerea riscului, planificarea răspunsului în caz de urgenţă. 

Evaluarea riscului este procesul general de identificare a pericolelor, de estimare a probabilităţii 
producerii şi a consecinţelor posibile, adică risc asociat cu pericol. Clasificarea pericolelor reprezintă un 
moment fundamental în evaluarea riscului pentru că în acest mod sunt luate în considerare doar acele pericole 
cu potenţial de accident major. Reducerea riscului are drept scop micşorarea probabilităţii de vătămare în caz de 
pericol şi de limitare a consecinţelor hazardurilor până când acesta este tolerabil.  

Evaluarea riscului şi analiza situaţiei este atributul factorilor de conducere/decizie şi a organismelor cu 
responsabilităţi în managementul situaţiilor de urgenţă, iar în urma parcurgerii acestei etape vor rezulta datele 
necesare elaborării de prognoze, stabilirea direcţiilor de acţiune şi modalităţile de implementare a acestora în 
vederea gestionării situaţiilor de urgenţă, aplicarea măsurilor de prevenire/protecţie şi intervenţie în, cazul 
producerii unor situaţii de urgenţă. 

Hazardurile tehnologice sunt produse de erorile de proiectare ale instalaţiilor industriale, de gradul ridicat 
de uzură al acestora şi/sau de managementul defectuos. Unele accidente soldate cu victime omeneşti şi poluarea 
mediului sunt legate de transportul substanţelor periculoase. Sunt şi situaţii în care accidentele tehnologice cum 
sunt ruperile de baraje sau exploziile unor instalaţii sunt iniţiate de cauze naturale (inundaţii, cutremure) având 
loc o succesiune de evenimente extreme complexe sub forma unor reacţii în lanţ. Unele dezastre tehnologice 
pot să aibă efecte transfrontaliere, la rândul ei România fiind afectată de accidentele de pe teritoriul ţărilor 
vecine sau de conflictele armate. 

România a aderat la legislaţia internaţională în domeniul hazardurilor tehnologice, elaborându-se un 
inventar al unităţilor industriale care se încadrează în Directiva Consiliului 96/82/CE privind controlul 
pericolelor de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase cu modificările şi completările din 
Directiva Parlamentului European şi a Consiliului 2003/105/CE şi Decizia Comisiei 98/433/CE.  

Aceste directive cunoscute şi sub denumirea de directive SEVESO au un caracter complex în ceea ce 
priveşte asigurarea acţiunilor de prevenire, pregătire, răspuns de urgenţă, recuperare şi reabilitare a zonelor în 
urma accidentelor industriale majore. 

DE CE „SEVESO” ? 
Seveso este numele unei localităţi din Italia, situată la nord de Milano, unde, pe data de 10 iulie 1976, a 

avut loc un accident chimic la fabrica de pesticide ICMESA. La producerea de triclorfenol prin supraîncălzire 
s-a eliminat în atmosferă forma extrem de otrăvitoare a tetraclordibenzodioxinei. Acest accident a fost un 
semnal de alarmă care a determinat Comunitatea Europeană să ia măsurile necesare pentru prevenirea situaţiilor 
similare.  

După accidentul de la Seveso, Comunitatea Europeană a definit noţiunea de „accident major”, ca fiind 
un eveniment (o emisie de substanţe, un incendiu sau o explozie puternică), în relaţie cu dezvoltarea 
necontrolată a unei activităţi tehnologice care generează un pericol grav în interiorul sau în exteriorul 
întreprinderii prin eliberarea uneia sau mai multor substanţe toxice. 

Principalele reglementări europene sunt transpuse la nivel naţional prin următoarele acte normative: 
• H.G.R. nr. 804/2007 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt 

implicate substanţe periculoase; 
• Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 1084/2003 privind 

aprobarea procedurilor de notificare a activităţilor care prezintă pericole de producere a accidentelor 
majore în care sunt implicate substanţe periculoase şi, respectiv, a accidentelor majore produse; 

• Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 142/2004 pentru aprobarea 
Procedurii de evaluare a raportului de securitate privind activităţile care prezintă pericole de 
producere a accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase; 

• Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 251/2005 pentru organizarea şi 
funcţionarea secretariatelor de risc privind controlul activităţilor care prezintă pericole de accidente 
majore în care sunt implicate substanţe periculoase; 

• Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 1.299/2005 privind aprobarea 
Procedurii de inspecţie pentru obiectivele care prezintă pericole de producere a accidentelor majore în 
care sunt implicate substanţe periculoase. 

http://www.apmbuzau.ro/1aaa/Ordin 1084.doc
http://www.apmbuzau.ro/1aaa/Ordin 142.doc
http://www.apmbuzau.ro/1aaa/Ordin 251.doc
http://www.apmbuzau.ro/1aaa/Ordin 1299.doc
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• Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 647/2005 pentru aprobarea Normelor 
metodologice privind elaborarea planurilor de urgenţă în caz de accidente în care sunt implicate 
substanţe periculoase. 

Directiva Seveso stabileşte două clase de risc (major şi minor) pentru unităţile industriale care folosesc 
sau depozitează substanţe periculoase.  

Hotărârea de Guvern nr. 804/2007 stabileşte măsurile privind controlul asupra pericolelor de accident 
major în care sunt implicate substanţe periculoase, în scopul prevenirii acestor categorii de accidente şi al 
limitării consecinţelor lor asupra securităţii şi sănătăţii populaţiei, precum şi asupra calităţii mediului. 
Prevederile acestei hotărâri se aplică activităţilor în care sunt folosite substanţe periculoase în cantităţi egale sau 
mai mari decât cele relevante, ţinându-se cont de prevederile referitoare la mediul de muncă, în special, cele 
referitoare la aplicarea măsurilor ce vizează securitatea şi sănătatea lucrătorilor la locul de muncă. 

Ţinând cont că un mediu sănătos este esenţial pentru asigurarea prosperităţii şi calităţii vieţii şi de faptul 
că daunele şi costurile produse de poluări majore în care sunt implicate substanţe periculoase sunt 
considerabile, se promovează conceptul de decuplare a impactului şi degradării mediului de creşterea 
economică prin promovarea coeficienţei şi managementului riscului, orientate spre dezvoltarea de alternative 
viabile. 

 
Inspecţia obiectivelor „SEVESO”  
În data de 27.01.2006 a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 77, Ordinul Ministerului Mediului şi 

Gospodăririi Apelor, nr. 1299 din 23.12.2005, privind aprobarea Procedurii de inspecţie pentru obiectivele care 
prezintă pericole de producere a accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase.  

Scopul procedurii are în vedere stabilirea unui sistem de inspecţie la obiectivele care prezintă pericole de 
producere a accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase.  

Obiectivul inspecţiei este examinarea planificată şi sistematică a echipamentelor tehnice, a organizării şi 
administrării obiectivului pentru a stabili dacă titularul de activitate a adoptat toate măsurile necesare care să 
garanteze un înalt nivel de protecţie pentru persoane, bunuri şi mediu. Totodată, scopul inspecţiei este şi de a 
verifica lipsurile în managementul existent, precum şi de promovare a conformării, pe baza expertizei şi 
experienţei inspectorilor, în vederea convingerii factorilor de decizie din obiectiv de necesitatea luării măsurilor 
pentru combaterea la sursă a avariilor şi accidentelor majore.  

Autorităţile competente având atribuţii de inspecţie, responsabile cu implementarea prevederilor 
legislaţiei în vigoare, privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe 
periculoase, sunt secretariatele de risc din cadrul autorităţilor de protecţie a mediului, conform Ordinului 
Ministrului Mediului şi Gospodăririi Apelor nr. 251/2005, precum şi inspectoratele pentru situaţii de urgenţă şi 
comisariatele judeţene ale gărzii naţionale de mediu, conform H.G.R. nr. 804/2007. În procesul de inspecţie, 
după caz, vor fi implicaţi experţi externi autorizaţi pe domenii specifice ca: proiectarea instalaţiilor, siguranţa 
proceselor, controlul electronic al proceselor, inginerie mecanică, electrotehnică şi altele. 

Potrivit dispoziţiilor legale, autorităţile competente au obligaţia să organizeze un sistem de inspecţii ce 
pot fi parţiale sau integrale, cuprinzând diverse domenii de specialitate ale căror responsabilităţi sunt 
reglementate în mod diferit. Inspecţiile parţiale sau integrale pot fi inspecţii planificate sau inspecţii 
neplanificate.  

Sistemul de inspecţii trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:  
- activitatea de inspecţie trebuie sa fie planificată din timp;  
- obiectivele care se încadrează la obligaţiile majore prevăzute de H.G.R. nr. 804/2007 vor fi supuse cel 

puţin o dată la 12 luni unei inspecţii efectuate la faţa locului, cu excepţia cazului în care autorităţile competente 
au elaborat un program de inspecţie în care sunt stabilite alte intervale de timp de efectuare a inspecţiei în baza 
unei evaluări sistematice a pericolelor de apariţie a accidentelor pentru fiecare obiectiv în parte; 

- programul de inspecţii va include toate obiectivele cu risc de producere a unor accidente majore şi va fi 
conceput astfel încât să permită efectuarea unor verificări sistematice şi planificate ale sistemelor tehnologice, 
organizatorice şi manageriale ale obiectivelor cu risc;  

- fiecare obiectiv cu risc de producere a unor accidente majore va fi verificat pe teren prin inspectarea 
clădirilor, echipamentelor, camerelor de control, zonelor de depozitare etc.  

Pe timpul desfăşurării inspecţiei, autorităţile competente se vor asigura în special de faptul, că: 
- operatorul a luat măsurile adecvate pentru prevenirea accidentelor majore;  
- operatorul a luat măsurile necesare pentru limitarea consecinţelor accidentelor majore în interiorul şi în 

afara obiectivului; 

http://www.apmbuzau.ro/1aaa/Ordin 647.doc
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- operatorul menţine şi exploatează obiectivul într-o manieră sigură şi corespunzătoare nivelului tehnicii 
privind securitatea obiectivului prin identificarea riscurilor de accident major;  

- datele şi informaţiile furnizate în rapoartele prezentate corespund în mod adecvat cu situaţia securităţii 
obiectivului şi a condiţiilor de exploatare şi de amplasament: 

existenţa avizului şi autorizaţiei de securitate la incendiu / protecţie civilă; 
existenţa notificării în conformitate cu prevederile art. 7 din H.G.R. nr. 804/2007 şi 

Ordinul nr. 1084/2003, anexa nr. 1.1 şi transmiterea acesteia în termenele specificate; 
existenţa politicii de prevenire a accidentelor majore / raportului de securitate; 
apariţia unor modificări în cadrul obiectivului care să facă necesară notificarea 

autorităţilor competente; 
existenţa şi respectarea cerinţelor de elaborare a planurilor de urgenţă internă/externă; 
notificarea accidentelor produse. 

- operatorul a stabilit programe şi a informat personalul obiectivului asupra măsurilor de protecţie şi 
asupra acţiunilor ce trebuie întreprinse în caz de accident;  

- în conformitate cu art. 14 din HG nr. 804/2007, informaţiile au fost aduse la cunoştinţa publicului larg. 
- când este necesar, autorităţile competente împreună cu titularul de activitate vor monitoriza realizarea 

într-o perioadă rezonabilă a măsurilor dispuse în urma fiecărei inspecţii.  
Potrivit dispoziţiilor legale, titularii de activitate sunt obligaţi să asiste autorităţile competente având 

atribuţii de inspecţie, punându-le la dispoziţie toate datele şi informaţiile proprii, inclusiv documentele 
relevante, să le faciliteze controlul activităţilor desfăşurate în incinta obiectivului, în condiţiile respectării 
prevederilor legale privind confidenţialitatea.  

Totodată titularul de activitate trebuie să demonstreze că respectă următoarele principii de prevenire a 
accidentelor majore:  

- prevenirea şi combaterea la sursă a avariilor/incidentelor şi accidentelor  majore în care sunt implicate 
substanţe periculoase;  

-  luarea în considerare a factorului uman;  
-  adaptarea la progresul tehnic;  
- înlocuirea substanţelor periculoase cu unele mai puţin periculoase sau nepericuloase;  
- adoptarea prioritară a măsurilor de protecţie colectivă faţă de cele de protecţie individuală;  
- adoptarea de instrucţiuni adecvate pentru personalul obiectivului.  
Programul de inspecţie trebuie să ia în consideraţie cerinţele H.G.R. nr. 804/2007, ordinele miniştrilor 

autorităţilor competente, priorităţile locale, regionale şi naţionale privind evaluarea amplasamentelor, 
cunoştinţele dobândite în urma activităţilor de inspecţie anterioare, numărul accidentelor petrecute pe 
amplasament şi urmările acestora şi trebuie să cuprindă detalii cu privire la teritoriul acoperit de program, 
definirea perioadei de timp acoperită de program, orarul inspecţiilor pentru fiecare amplasament, scopul 
inspecţiilor pentru fiecare amplasament, proceduri de acţiune în cazuri speciale şi de modificare a programului. 

După finalizarea inspecţiei, autoritatea competentă are obligaţia de a întocmi un raport care va evidenţia 
rezultatele evaluării sistemelor de securitate utilizate pe amplasament şi gradul de conformare a titularului de 
activitate, măsurile ce se impun a fi luate precum şi posibilitatea de coerciţie acolo unde măsurile nu sunt 
implementate corespunzător. 
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Subject 14: The paper is a study of the possibility of using Active Vision Tools (AVT) graphic libraries in 
designing smart sensors to be used in fire detection. 

 
Acest studiu îşi propune prezentarea problematicii şi a cerinţelor generale ale senzorilor clasici, utilizaţi în 

detecţia incendiilor şi propune o abordare a acestui domeniu de dată recentă, bazată pe "machine vision". Sunt 
prezentate unele soluţii moderne de utilizare a sistemelor video pentru monitorizarea şi detectarea  incendiilor 
în spaţiu închis şi deschis, pornind de la sistemele existente CCTV care au în compunere camere de Webcam 
din reţelele obişnuite, fără ca acest lucru să necesite un upgrade la hardware-ul deja existent, precum şi 
prezentarea în general a modelelor clasice folosite în detecţia incendiilor, precum şi a principiilor lor de 
funcţionare. Sunt numeroase aplicaţii în care ca o alternativă la variantele clasice de detecţie se impune ca 
detecţia automată în caz de dezastru să fie făcută pe baza informaţiei conţinute în imaginea preluată de la o 
cameră. 

Totodată se scoate în evidenţă puterea acestor sisteme video de detecţie a incendiilor, care este dată 
tocmai de posibilitatea asigurării monitorizării incendiilor pe distanţe mari chiar şi în spaţii deschise, ceea ce nu 
se putea obţine în varianta detectoarelor clasice de incendiu. 

Studiul se încheie cu câteva consideraţii de ordin practic privind utilizarea acestei biblioteci şi dificultăţile 
întâmpinate în utilizarea lor. 

Ca studiu de caz s-a considerat prezentarea unui soft produs de MVTec Software GmbH, München, 
Germania MVTec Software GmbH, utilizat în computer vision, cu prezentarea bibliotecii AVT (Activ Vision 
Tools) ale cărei caracteristici generale sunt sintetizate şi analizate, fiind prezentate şi o serie de domenii de 
aplicaţie cu machine vision. Acesta este un remarcabil software rezultat din MVTec, expert fiind o îmbinare a 
cunoştinţelor de machine vision, cu o aplicare rapidă şi eficientă, care are în compunere un creator uşor de 
folosit şi cu o interfaţă grafică deosebită. Activ Vision Tools (setul specializat de unelte) poate fi integrat şi 
utilizat în orice proces de producţie, prin intermediul unor plăci digitale de I / O, care pot include şi interfeţe de 
la mai mult de 50 de frame grabbers industriale şi sute de camere video.  

Activ Vision Tools este un "Open Software”, extensibil, pentru a se potrivi întotdeauna cu nevoile 
utilizatorilor, având incluse o serie de instrumente care sunt cam cele mai des utilizate de machine visiuon, 
rezolvând astfel o sarcină foarte dificilă a asigurării cu un set de instrumente de lucru, cum ar fi Activ OCR, 
Activ Barcode, Activ Data Code, Activ Measure, Activ Alignment, Activ Blob Finder, care au la bază 
biblioteci HALCON.  

Totodată a fost realizată şi o aplicaţie pe baza soft-ului utilizat şi o aplicaţie only view_2005, care are ca 
scop preluarea dintr-un fişier de imagini cu flăcări şi utilizarea la analiza acestor imagini cu unelte permise din 
Activ View. 

Only_view_2005 este un proiect scris în Visual C++ Express Edition, care pentru a putea fi compilat a 
fost completat cu biblioteci MFC şi atunci când rulează creează o fereastră form1. h, iar cu un click pe butonul 
din dreapta al mouse-ului va apare o listă de meniuri din care putem selecta una din comenzile: Image 
Acquisition, Region of Interest, Calibration, Display Mode, Line Profile, Histogram, Data View, feature 
Histogram, Zoom, Execution, Execution Parameters, Connections, Properties, Licenses. Dacă sistemul 
funcţionează se face detecţia automată a unei interfeţe şi totodată poate fi rulată aplicaţia. Pe baza uneltelor din 
pachetul soft se pot face comparaţii de histograme din zona cu sau fără flacără, între ele. 
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Aplicaţia are ca scop scoaterea în evidenţă a modului de utilizare foarte uşor a softului în analizarea unor 
imagini preluate dintr-un fişier.  

 
Senzori inteligenţi utilizaţi la detectarea incendiilor 
 
Traductoarele utilizate în sistemele automate 
Operaţiile de măsurare în sistemele automate sunt efectuate de traductoare, care sunt dispozitivele ce 

stabilesc o corespondenţă între mărimea de măsurat şi o mărime cu un domeniu de variaţie calibrat, aptă de a fi 
recepţionată şi prelucrată de echipamentele de conducere (regulatoare, calculatoare de proces etc.). 

Structura traductorului cuprinde următoarele blocuri funcţionale principale: element sensibil şi adaptor. 
Aceste blocuri corespund funcţiilor de intrare, respectiv ieşire sau detectare, prelucrare-calcul sau sesizare, 
măsurare-comparare.  

Pentru securitatea clădirilor la evenimente de tip incendiu se utilizează pe scara largă traductoarele 
inteligente sub forma detectoarelor de incendiu analog adresabile. Diferenţele între traductor şi detector sunt 
mici, modurile lor de funcţionare prezentând diferenţe numai în ceea ce priveşte organizarea detectorului în 
jurul unor stări: veghe, alarmă şi indicarea sau neindicarea locală a acestor stări, în comparaţie cu traductoarele 
care de regulă nu au prevăzute aceste funcţiuni. 

 
Detectoare de incendiu 
Detectoarele de incendiu sunt elemente ale instalaţiilor de semnalizare a incendiilor prin care se 

supraveghează, în mod continuu sau la anumite intervale de timp, un parametru fizic şi/sau chimic asociat 
incendiului. 

În caz de incendiu, detectoarele declanşează un semnal care este transmis la centrală prin intermediul 
circuitelor de legătură. Oricare ar fi tipul de detector, rolul său într-o instalaţie de semnalizare constă în a 
depista şi semnaliza cât mai repede incendiul. Pentru a indica local intrarea în stare de alarmă, detectoarele de 
incendiu sunt prevăzute cu indicator optic local. Dispozitivele optice utilizate în acest scop emit lumină de 
culoare roşie, uşor vizibilă de la distantă. În construcţia detectoarelor, trebuie avut în vedere că o eventuală 
defectare a circuitelor, care poate scoate din funcţiune aparatul sau împiedică iniţierea şi transmiterea 
semnalului de incendiu la centrală, să fie semnalizată la centrală, ca stare de defect. Soclurile necesare instalării 
detectoarelor au o singură poziţie de fixare şi contacte autocurăţătoare. Sistemul de prindere al conductoarelor 
aferente circuitelor electrice asigură un contact electric sigur. 

 
Caracteristici generale pentru detectoarele de incendiu utilizate în clădiri  
Indicatorul individual de alarmă 
Fiecare detector este prevăzut cu indicator integrat roşu, prin care detectorul individual, care declanşează 

o alarmă, poate fi identificat, până când starea de alarmă este resetată. Unde alte stări ale detectorului pot fi 
indicate vizual, ele trebuie să fie clar distinctibile de indicaţia de alarmă, excepţie când detectorul este comutat 
în modul de întreţinere. Pentru detectoare detaşabile indicatorul se poate integra cu soclul sau cu capul 
detectorului. Indicatorul vizual trebuie să fie vizibil de la o distanţă de 6 m direct sub detector într-o lumină 
ambiantă de intensitate până la 500 lux. 

 
Conectarea dispozitivelor auxiliare 
Dacă detectorul este prevăzut pentru conectarea unor dispozitive auxiliare (de exemplu: indicatoare la 

distantă, relee de control), defectele prin întrerupere sau prin scurtcircuit ale acestor conexiuni nu trebuie să 
afecteze funcţionarea corectă a detectorului. 

 
Monitorizarea detectoarelor detaşabile 
Pentru detectoare detaşabile este prevăzut un mijloc pentru ca sistemul de monitorizare la distanţă (de 

exemplu echipamentul de control şi semnalizare-centrală) să detecteze detaşarea detectorului din soclu, pentru a 
da un semnal de defect. 

 
Reglajele producătorului 
Schimbarea setărilor producătorului să fie posibilă numai prin mijloace speciale (de exemplu un cod sau o 

sculă specială, ori prin ruperea sau îndepărtarea unui sigiliu). 
 
Ajustarea la locul de montare a caracteristicii de răspuns 
Dacă este posibilă ajustarea la locul de montare a caracteristicii de răspuns a detectorului atunci:  
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a) pentru fiecare setare corespunzătoare cu o clasă de funcţionare, o sensibilitate etc. accesul la mijloacele 
de ajustare trebuie să fie posibil numai prin utilizarea unui cod sau a unei scule speciale sau prin înlăturarea 
detectorului din soclu sau prin demontare.  

b) orice alte setări să fie accesibile numai prin utilizarea unui cod sau a unei scule speciale, şi trebuie 
arătat prin marcare clară pe detector sau în datele sale, dacă aceste setări sunt utilizate, detectorul nu mai este 
conform specificaţiei de utilizare.  

 
Protecţia împotriva pătrunderii corpurilor străine (pentru detectoarele de fum) 
Detectorul trebuie să fie proiectat astfel încât o sferă cu diametru (1,3 ± 0,05) mm să nu poată pătrunde în 

camera(ele) senzorului(ilor). 
 
Răspunsul la incendii cu dezvoltare lentă (pentru detectoarele de fum) 
Funcţia de "compensare de drift ’’– compensarea alunecării sensibilităţii senzorului din cauza depunerilor 

din detector, nu va reduce semnificativ sensibilitatea detectorului la incendii cu dezvoltare lentă. În acest caz se 
evaluează răspunsul detectorului la creşteri foarte mici ale densităţii de fum prin analiza circuitului sau a 
programului şi/sau prin încercări fizice şi simulări. 

Detectorul este conform specificaţiilor dacă această evaluare arată că: 
a) pentru orice rată de creştere a densităţii fumului R, care este mai mare decât A/4 pe oră, cu 

A valoarea de prag de răspuns iniţial necompensată a detectorului, timpul pentru ca detectorul să dea 
o alarmă nu trebuie să depăşească 1,6 x A/R cu mai mult decât 100 s; 

b) domeniul de compensare este limitat astfel încât, pe acest domeniu, compensarea nu face ca 
valoarea de prag de răspuns a detectorului să depăşească valoarea sa iniţială cu un factor mai mare 
decât 1,6. 

 

Detectoarele controlate soft 
Pentru a se asigura fiabilitatea detectorului, există o serie de cerinţe pentru proiectarea software: 

a) software-ul este structurat modular; 
b) interfaţa pentru datele generate manual sau automat să nu permită datelor invalide să producă 

erori în funcţionarea programului; 
c) software-ul se proiectează pentru a se evita apariţia blocării execuţiei. 

 

Memorarea programelor şi a datelor 
Programul necesar şi orice date presetate, cum ar fi setările producătorului, trebuie să fie păstrate într-o 

memorie nevolatilă. Scrierea în zonele de memorie care conţin acest program şi datele trebuie să fie posibilă 
numai prin utilizarea unei scule speciale sau a unui cod şi trebuie să nu fie posibilă pe durata normală de 
funcţionare a detectorului. Datele specifice sitului se păstrează într-o memorie care va reţine datele cel puţin 
două săptămâni, fără alimentare externă, numai dacă sistemul în care este conectat detectorul este prevăzut să 
reînnoiască aceste date, după o cădere a alimentării, într-o oră de la restabilirea alimentării.  

 

Clasificarea detectoarelor de incendiu se poate face: 
După parametrul supravegheat: 

•detector de temperatură; 
•detector de fum; 
•detector de gaze de combustie; 
•detector de flacără; 

După modul de răspuns: 
•detector cu acţionare statică; 
•detectoare cu acţionare diferenţială; 
•detectoare cu acţionare velocimetrică; 

După configuraţia senzorului: 
•detector punctual; 
•detector multipunctual; 
•detector liniar; 

După modul de reutilizare: 
•detector reutilizabil; 
•detector parţial reutilizabil; 
•detector nereutilizabil. 
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Mărimi tipice ale incendiului 
Incendiul este un fenomen care se dezvoltă aleatoriu şi nu poate fi descris printr-o schemă simplă sau 

unică. În general sunt acceptate în evoluţia unui incendiu 5 perioade posibile ale evoluţiei sale în timp: apariţia 
focarului, ardere lentă, ardere activă, ardere generalizată şi regresie. 

În detectarea şi semnalizarea incendiului primele două faze, apariţia focarului şi faza de ardere lentă, sunt 
hotărâtoare pentru realizarea acţiunilor de alarmare, evacuare şi protecţie, intervenţie pentru stingere. Pentru 
apariţia focarului este de interes în principal studierea surselor de aprindere şi a energiei de aprindere. De regulă 
o energie de ordinul sutelor de jouli, uneori mai mică, poate fi suficientă pentru iniţierea unui focar. În ceea ce 
priveşte sursele de aprindere statisticile realizate pe perioade mari de timp indică pentru clădiri: surse de 
aprindere necunoscute, aprinderi intenţionate, căldura mecanică, scântei de frecare, jocul copiilor cu focul, 
autoaprindere, instalaţii electrice necorespunzătoare. În faza de ardere lentă aria de combustie este limitată la 
zona focarului, durata poate fi extrem de variată, de la câteva minute la ore, poate lipsi sau poate dura zile sau 
săptămâni. Aria de combustie este limitată la zona focarului unde incendiul se propagă la materialele din 
vecinătate. Temperatura creşte lent, fără a atinge valori importante. Dimensiunile flăcărilor sunt mici, în 
comparaţie cu dimensiunile încăperii. Din descompunerea materialelor se degajă gaze care împreună cu aerul 
formează un amestec combustibil ce poate fi aprins de flăcări. În funcţie de degajările de gaze sunt posibile 
două situaţii în mediu gazos optic transparent, când influenţa mediului gazos asupra propagării fluxului termic 
de radiaţie este neînsemnată şi optic dens când se ţine cont de componenta radiantă a fluxului termic. În această 
fază cu cât combustibilul se aprinde mai uşor, cu atât căldura degajată este mai mare şi propagarea are loc mai 
rapid. 

 
Fumul 
Fumul este un aerosol care se compune dintr-un mediu de dispersie: CO, CO2, HCl, HCN, NO2 etc. şi o 

fază dispersă formată din particule lichide şi solide rezultate în urma procesului de ardere: particule de 
funingine, particule de apă etc. Deplasarea fumului în clădiri are loc prin difuzie, convecţie sau mişcări 
provocate ale aerului. La arderile lente, fumul se repartizează uniform şi are loc o stratificare a fumului cu 
temperatura descrescătoare către părţile inferioare. Pentru arderile normale, la focarele cu flacără, se formează 
curenţi turbionari de convecţie care deplasează particulele de fum. Particulele de fum formează un con 
răsturnat, cu vârful în jos deasupra focarului, dacă în încăpere nu există mişcări puternice ale aerului. Unghiul 
diedru al conului de fum este direct proporţional cu mărimea suprafeţei incendiului şi cu intensitatea acestuia. 
Deplasarea fumului depinde de presiunea şi temperatura aerului, efectul de coş, viteza vântului, geometria 
clădirii şi ventilaţia clădirii. Viteza de generare a fumului este dată de relaţia dintre debitul de gaze şi 
concentraţia gazelor: 

Wf = Cf b A (2 g Δp ρ ((273+t)/273))1/2 

Unde:b – coeficient de curgere; 
A – secţiunea de curgere; 
Δp – diferenţa de presiune; 

ρ - densitatea fumului; 
t – temperatura fumului; 
şi Cf = (1/L) ln (I0/I) coeficient de extensie a fumului 

 
Căldura 
Căldura care se degajă la incendiu, urmare a proceselor de ardere a materialelor combustibile, se 

transmite mediului prin conducţie, convecţie şi radiaţie. Pentru detectarea incendiului, o importanţă deosebită o 
are transportul de energie termică care se realizează prin convecţie. Caracteristică a fluidelor convecţia termică 
este un fenomen complex, deoarece conţine intrinsec conducţia interioară. La incendiu, fluidul în mişcare este 
constituit din aer, gaze, vapori şi reziduurile gazoase ale arderii. Deplasările maselor de gaz sunt asigurate de 
diferenţele de densitate, consecinţă a diferenţei de temperatură. Regimurile de curgere ale curenţilor de 
convecţie pot fi laminare sau turbulente, funcţie de valoarea criteriului de similitudine Reynolds.  

Temperatura considerată constantă în secţiunea transversală a conului de convecţie pentru faza 
iniţială a incendiilor este dată de relaţia: 

 
T = 0,26 Q 2/3 h –5/2 

Unde: T – creşterea de temperatură la înălţimea h faţă de focar, în raport cu 
temperatura mediului 

Q – fluxul de căldură transferat de la focar prin convecţie, în unitatea de timp; 
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h – distanţa faţă de focar. 
Principii de funcţionare ale detectoarelor de incendiu 
Detectoare de fum 
În funcţie de tipul senzorului folosit, detectoarele de fum pot fi: detectoare optice sau fotoelectrice şi 

cu ionizare sau cu camere de ionizare. Cum fiecare detector răspunde la un produs particular al 
incendiului, viteza relativă a răspunsului este dependentă de tipul incendiului detectat. Cum fumul este 
prezent la o fază de început în cele mai multe incendii, detectoarele de fum sunt considerate cele mai utile 
tipuri disponibil pentru a da o avertizare rapidă. 

Primele detectoare de fum au fost cele cu ionizare. Acestea îşi bazează funcţionarea pe un senzor cu 
cameră de ionizare.  

Principiul de funcţionare este următorul:  
- pe cei 2 electrozi ai camerei de ionizare se aplică o tensiune U,  

•între electrozi aerul este ionizat uniform, la camera bipolară, cu ajutorul unei surse 
radioactive închise, de regulă Am 241 – radiaţie alfa, în volum existând astfel un număr egal de ioni 
pozitivi şi negativi,  

•la trecerea prin aer a particulelor emise de sursa radioactivă, din cauza ciocnirilor neelastice 
cu moleculele de aer, se produce ionizarea şi se stabileşte un curent electric între electrozi,  

•când pătrund în cameră particule de fum au loc o serie de fenomene dintre care cel mai 
important este cel al formării de perechi de particule de fum – ioni care duce la micşorarea vitezei de 
deplasare a ionilor din cauza masei mari a particulelor de fum şi implicit se produce o scădere a 
curentului dintre electrozi.  

Detectoarele optice de fum se bazează, în funcţionare, pe un senzor TYNDALL, la care se utilizează 
proprietatea de refracţie a fazei de dispersie a fumului.  

Senzorul este practic o cameră neagră, etanşă la lumină, în care sunt dispuse un emiţător şi un receptor de 
lumină, astfel încât lumina să nu ajungă în aer curat pe receptor. La pătrunderea fumului în cameră lumina este 
difuzată – împrăştiată spre receptor. Pentru valori ale raportului dintre mărimea particulelor şi lungimea de undă 
a radiaţiei incidente de până la 0,1, intensitatea luminii difuzate este invers proporţională cu puterea a 4-a a 
radiaţiei incidente, pentru valoarea aceluiaşi raport între 0,1 si 4,0 intensitatea luminii difuzate este direct 
proporţională cu puterea a 2-a a radiaţiei incidente, iar la particule mai mari fenomenul se poate aproxima cu o 
reflexie pe suprafaţa respectivă. Domeniul de interes pentru detectarea incendiului pe baza fumului este de la 
5nm la 5μm.  

 
Detectoare de căldură 
Au fost cele mai răspândite datorită simplităţii, costului redus şi robusteţii. Din punct de vedere al 

principiului folosit au fost construite detectoare pe baza fenomenelor de dilatare lichide, bimetale, aliaje 
eutectice, fire fuzibile, pneumatice, semiconductoare cu elemente semiconductoare termorezistente, diode care 
îşi modifică rezistenţa electrică sub influenţa căldurii etc. Pentru înlăturarea fenomenelor perturbatoare s-au 
elaborat scheme termodiferenţiale, termovelocimetrice sau combinate, detectare de prag sau de nivel şi 
termovelocimetric. Domeniul temperaturilor utilizate în detectarea incendiilor este de la 57o C până la valori de 
peste 100o C şi de la circa 5o C/minut la peste 10o C/minut funcţie de aplicaţii. Principalele surse de alarme false 
sunt radiaţia solară şi căldura provenită de la instalaţiile tehnologice sau de încălzire. 

 

Detectoare de flacără 
Pentru detectarea incendiului pe baza flăcărilor se are în vedere spectrul de emisie al radiaţiei flăcărilor şi 

modulaţia acestora. Domeniile de interes sunt infraroşu 1 – 5 μm şi ultraviolet 300 – 400 nm, cu modulaţii de la 
circa 1,5 la 10 sau chiar 30 Hz. Receptoarele utilizate sunt dispozitive optoelectronice semiconductoare pentru 
infraroşu şi tuburi (diode) pentru ultraviolet. Sursele de alarme false sunt de regulă lumina soarelui şi sursele 
artificiale de iluminat sau lucrările de sudură şi cele de turnare materiale. 

 

Detectoare multisenzor 
Prin combinarea în acelaşi detector a mai multor senzori de exemplu: de fum şi temperatură s-au obţinut 

detectoarele multisenzor sau multicriteriu. Aceste detectoare sunt indicate în general pentru spaţiile în care este 
posibilă apariţia unor incendii la care nu se cunoaşte modul de evoluţie. Combinaţia mai multor senzori într-un 
detector nu face altceva decât să crească securitatea punctual în zona supravegheată. Se obţine totodată o 
combinare de caracteristici funcţionale cu o redundanţă sporită cu posibilităţi multiple de aplicaţii.  
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Alte tipuri de detectoare de incendiu 
Pentru aplicaţii normale de supraveghere la incendiu în clădiri sau pentru aplicaţii speciale se pot utiliza 

detectoare de construcţie specială. Acestea sunt: detectoare liniare de fum, detectoare liniare de temperatură, 
detectoare multipunct care funcţionează prin aspiraţia aerului, detectoare pentru canale de ventilaţie, detectoare 
de scântei, detectoare de presiune, detectoare autonome sau alarme de fum. 

 
Traductoarele inteligente de incendiu 
Traductoarele inteligente nu sunt altceva decât traductoare similare celor utilizate în sistemele de 

automatizare având implementate, în tehnologia cu microcontrolere, programe de calcul pentru realizarea 
funcţiilor de prelucrare din adaptor şi de control al întregului traductor.  

Introducerea microprocesoarelor în construcţia detectoarelor a avut ca scop iniţial îmbunătăţirea 
caracteristicilor legate de divizarea spaţiilor de supravegheat din clădirile mari sau cu multe încăperi, la care 
prin utilizarea detectoarelor adresabile este uşurată identificarea şi localizarea pericolului fără recunoaştere 
locală pentru confirmare. Pasul următor a fost cel de a implementa algoritmii de analiză a efectelor produse de 
diferitele evenimente pe acelaşi suport hardware. 

Din analiza mai multor tipuri de detectoare de incendiu a rezultat că deşi comunicaţia este guvernată de 
aceleaşi principii, funcţie de producător, rezultă moduri diferite de rezolvare a problemelor de adresare şi de 
utilizare a întreruperilor în caz de evenimente prioritare. Comunicaţia se iniţiază şi se realizează de regulă prin 
multiplexare de la centrală în sensul crescător sau descrescător al numărului adresei dispozitivului sau în altă 
ordine şi este de tip simplex. Limitările pentru timpul de reacţie al instalaţiei trebuie să fie minime, acest lucru 
conducând la o relaţie între timpul de baleiaj al tuturor adreselor şi întârzierile maxime admisibile pentru 
comunicaţia cu adresă de la care se raportează un eventual eveniment. La diferite protocoale de comunicaţie, 
modul de răspuns, numărul impulsurilor care formează răspunsul dispozitivelor, codificarea şi nivelul diferă 
acestea nefiind standardizate, dar se obţine de regulă un raport optim între limitarea de timp şi siguranţa cu care 
sunt identificate adresele. În standardul european singurele limitări sunt la numărul maxim de adrese pe centrală 
la 512 dispozitive şi pentru un singur eveniment de tip întrerupere sau scurtcircuit nu trebuie pierdute mai mult 
de 32 de adrese. S-au redus costurile prin utilizarea circuitelor în buclă în comparaţie cu cele radiale şi s-au 
obţinut informaţii precise privind localizarea evenimentelor urmărite în clădiri. Desigur acest lucru se putea 
obţine şi în tehnologie clasică, cu o serie de limitări şi prin costuri diferite. Puterea de calcul descentralizată a 
condus aproape imediat la utilizarea sa şi pentru alte procese în afară de cel de comunicaţie, cum ar fi: 
prelucrarea locală a semnalelor de la senzori, digitizarea valorilor parametrilor măsuraţi şi transmiterea lor, 
compararea valorilor măsurate cu detectoare montate în vecinătate, comunicarea interactivă a datelor. În 
principiu, un traductor inteligent de incendiu poate fi de exemplu un detector de incendiu multisenzor cu 
microcontroler, analogic şi adresabil, cu algoritmi de prelucrare paralelă a semnalelor de la senzori, cu 
rejectarea semnalelor false şi corectare a parametrilor de funcţionare. Parametri măsuraţi, proveniţi de la 
incendiu, sunt temperatura şi fumul. Există variante de senzori de fum pe bază optică sau pe bază de ionizare, 
senzorul de temperatură fiind de tip termorezistenţă. Prelucrarea semnalelor de la senzori se efectuează la locul 
producerii evenimentului, funcţionarea fiind sigură şi rapidă, utilizarea microcontrolerului pentru coordonare, 
crescând gradul de siguranţă şi fiabilitatea întregului sistem.  

La conectare poate determina tipul de circuit pe care se găseşte şi în consecinţă modul de funcţionare în 
raport cu restul elementelor din sistem. La conectarea pe linie neadresabilă se comportă ca detector unic. La 
conectarea pe circuite adresabile transmite digital valorile analogice ale semnalelor măsurate la centrala 
sistemului de semnalizare. Valorile măsurate de două detectoare pot fi comparate şi prezentate împreună pentru 
luarea deciziei. Se poate obţine o funcţionare corelată, alarma producându-se numai în anumite condiţii, de 
exemplu la sesizarea fumului de două sau mai multe detectoare sau o grupă de detectoare se trece sistemul în 
starea de alarmă. Comunicarea datelor se face interactiv obţinându-se o supraveghere sigură cu detectarea 
parametrilor de alarmă în domeniile critice. Utilizând aceste tipuri de detectoare se obţine o prelucrare 
diferenţiată a semnalelor şi a parametrilor de incendiu, fiecare detector având în timp un mod propriu de 
comportare determinat de locul de montare şi de corectarea permanentă a caracteristicii de răspuns. Se obţine 
astfel siguranţa în funcţionare cu sensibilitate ridicată, dar şi imunitate la semnalele perturbatoare în consecinţă, 
rata scăzută a alarmelor false. Detectorul are un grad de „inteligenţă“ dat de algoritmul de evaluare, control şi 
verificare a criteriilor de plauzibilitate. Mai multe elemente de detectare, fum, temperatura, cu grade ierarhice 
similare sunt asamblate împreuna în aceeaşi carcasă şi fiecare senzor furnizează semnale, informaţii cu un 
anumit grad de importanţă în evaluarea fenomenelor.  
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Sistemul de prelucrare a semnalelor specifice fiecărui senzor are ca funcţie aducerea valorilor măsurate la 
nivelele necesare prelucrării ulterioare. 

Recunoaşterea în grilă a nivelelor de semnal este modul în care valorilor obţinute prin măsurare li se 
atribuie ponderi necesare în procesul de conducere, de diagnosticarea evoluată la supravegherea spaţială la 
incendiu şi pentru luarea unor măsuri eficiente de corecţie împotriva alarmelor false, fără însă a influenţa 
sensibilitatea detectării. Transmiterea la centrală a semnalelor măsurate şi înregistrarea evoluţiei acestora în 
timp la centrală permite consultarea acestora atât „on-line“, cât şi ulterior. Odată cu evoluţia incendiului în 
detector se ţine un prag de prealarmă. Valorile momentane ale datelor transmise digital de la 32 detectoare se 
memorează în centrală şi rămân la dispoziţie pentru documentare. Detectorul utilizează algoritmi de selectare şi 
cuantizare dedicaţi celor 2 tipuri de senzori, 2 unităţi independente în aceeaşi carcasă. Analiza şi evaluarea 
semnalelor se desfăşoară în paralel pentru fiecare din cei doi senzori fără influenţe reciproce. „Semnalele 
nedorite’’ sunt separate prin recunoaşterea „în grilă“ a nivelului, cu scopul de a fi îndepărtate sau pentru a se lua 
măsuri de corectare a parametrilor de funcţionare. Pentru o gamă largă de incendii rezultă, utilizând aceşti 
algoritmi, un nivel bun de sensibilitate şi o imunitate acceptabilă la semnale false. Ieşirea detectorului pe un 
circuit neadresabil se face printr-o conexiune logică de tip SAU între semnalele măsurate. La conectarea pe un 
circuit adresabil, valorile momentane ale mărimilor sunt transmise digital la centrală. Se obţine astfel un sistem 
interactiv de detectare a incendiilor, la care în centrală sunt evaluate datele de la mai multe detectoare care 
comunică între ele, urmând ca în urma semnalelor de la detectoare centrala să valideze decizia de alarmă la 
nivelul sistemului. 

Incendiile reale sunt diferite între ele, evoluţiile lor temporale fiind caracteristici unice şi neputând fi 
reprezentate în totalitate riguros. Pentru evaluare trebuie dezvoltate modele speciale pentru anumite semnale 
caracteristice evoluţiei fumului, căldurii etc. O mărime specifică incendiului este cu atât mai bine reprezentată 
cu cât metoda de măsurare şi prelucrare este mai bine adaptată mărimii măsurate.  

 
Schema bloc detector multisenzor inteligent 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Semnalele analogice primite de la senzorii detectorului sunt convertite în semnale numerice care sunt apoi 

prelucrate. Impulsurile perturbatoare, parazite şi deviaţiile semnalelor sunt îndepărtate prin filtre numerice. 
Reglarea adaptivă a sensibilităţii, „sensibilizarea“, este o altă caracteristică a detectorului. În lumea vie, pentru 
anumite condiţii de mediu date, adaptarea este un proces continuu care condiţionează existenţa indivizilor sau 
speciilor de abilităţile de percepţie şi de corecţia unor funcţii vitale. „Sensibilizarea“ sau creşterea sensibilităţii 
în situaţiile cu pericol de incendiu este o caracteristică a detectoarelor. Astfel modul de funcţionare de veghe cu 
o anumită sensibilitate, se adaptează pentru fiecare senzor şi pentru fiecare detector la condiţiile de mediu 
existente şi la situaţiile de pericol. Se poate spune că detectorul învaţă să-şi adapteze sensibilitatea la cerinţele 
mediului. 

Un detector convenţional are o structură simplă pentru evaluare, semnalul transmis de senzor este 
amplificat şi la depăşirea unui prag se generează o alarmă. Pentru a detecta rapid incendiul este necesară o 
sensibilitate ridicată şi, respectiv un prag coborât de intrare în alarmă. Rigiditatea schemei şi implicit a modului 
de decizie conduce doar pentru anumite cazuri la realizarea unei detectări optime, în multe cazuri semnalele 
eronate conducând la alarme false.  
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Schema bloc detector convenţional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

La detectoarele convenţionale mărimea de intrare la senzor x este transformată de amplificator după o 
relaţie liniară în  

y = f(x) 
După compararea cu un prag fix yg ieşirea detectorului, de regulă, de tip releu ia o valoare de tip logic 0 

sau 1, deschis sau închis, tensiune veghe sau tensiune alarmă, curent veghe sau curent alarmă. Operaţia de 
comparare poate fi afectată şi de zgomote, factori de mediu, caracteristici neliniare ale componentelor etc. 
Pentru că fiecare incendiu îşi are intensitatea şi desfăşurarea sa temporală, pragul de răspuns trebuie adaptat 
corespunzător. 

Funcţia de ieşire y = f (x(t), t) cu x(t): R → R 
Respectarea corelaţiei dintre desfăşurarea temporală şi pragul de răspuns indică adaptabilitatea 

sensibilităţii de detectare. În general, în lipsa aerosolilor nivelul acestei corelaţii este ridicat detectorul fiind 
„mai puţin sensibil“. La apariţia aerosolilor pragul de răspuns al detectorului evoluează până la un anumit nivel 
spre valoarea măsurată a semnalului. Punctul de intersecţie dintre pragul dinamic de răspuns şi nivelul 
semnalului corespunde declanşării alarmei.  

Rezultă o adaptare a mărimii yg = g (x(t), z(t), t) 
Cu acest algoritm se obţine, indiferent de modul de evoluţie al incendiului, o valoare ridicată a 

sensibilităţii de detectare şi o imunitate ridicată împotriva mărimilor perturbatoare.  
Înregistrările momentane ciclice şi convertite numeric sunt comparate cu valori prememorate. 

Optimizarea acestor valori de referinţă este foarte importantă şi este obţinută prin evaluarea empirică a unui 
număr foarte mare de încercări ale unui model de referinţă. Cu ajutorul recunoaşterii în grilă a nivelului de 
semnal se evaluează elementele caracteristice de legătură cu evoluţii tipice de incendii.  

În funcţia g (x(t), z(t), t), x(t): R → R si z(t) grila predefinită. Dacă valorile instantanee nu se încadrează 
în grila predefinită, semnalele sunt neglijate în procesul de stabilire a alarmei şi pot fi evaluate pentru încadrare 
în alte criterii: murdărire, îmbătrânire, impuls caloric sau perturbaţie electromagnetică, acest lucru conducând la 
măsuri corespunzătoare. Estimarea evoluţiei viitoare şi ajustarea succesivă a valorilor de ieşire pentru 
influenţele din mediu de tipul celor care produc murdărirea este o funcţie de corectare a alunecării sensibilităţii 
în timp. Pentru nu a transmite mesaje eronate şi a păstra sensibilitatea neschimbată în timp, comparativ cu 
valorile iniţiale, de la instalare, se evaluează valorile fizice curente şi condiţiile de mediu care pot influenţa 
funcţionarea detectorului. În starea de funcţionare normală detectorul reacţionează imediat la apariţia unui 
deranjament sau la murdărirea sa. În modul de diagnostic detectorul îşi citeşte chiar starea sa viitoare, adică 
poate anticipa situaţii de tipul murdăririi sau îmbătrânirii. Pentru detectorul analizat sunt redate în continuare 
datele obţinute prin testare în tunelul de fum conform standardului EN54-7 la încercările Punere în funcţiune, 
Repetabilitate, Influenţa orientării, Dispersie, Variaţie tensiunii de alimentare şi influenţa curenţilor de aer. 
Relaţia dintre densitatea optică a fumului şi transmisia luminii este următoarea: 

 

m = (10/d) log10 (P0/P) 
unde: 
m – densitate optică 
d – lungimea optică de măsură 
P0 – puterea radiaţiilor primite de receptor în absenţa aerosolilor 
P – puterea radiaţiilor primite de receptor măsurată la momentul alarmei 
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Utilizarea sistemelor video pentru detecţia incendiilor 
 

Printre cele mai noi sisteme de detecţie a incendiilor se numără şi cele care au la bază supravegherea 
video a spaţiului care urmează a fi protejat. Detecţia video a incendiilor este o metodă foarte modernă care 
devine din ce în ce mai utilă în condiţiile în care alte metodele considerate convenţionale nu pot fi utilizate sau 
nu dau rezultate satisfăcătoare, în special în recunoaşterea focului din diverse înregistrări video. Dintre cele mai 
frecvent utilizate metode de testare pentru detecţia de incendiu (de exemplu, Cleary 1999; Davis 1999) ar fi cele 
care au la bază prelevarea de probe, de particule, măsurători de temperatură, care din păcate necesită o 
apropiere de focare. În plus, aceste metode nu sunt întotdeauna fiabile, fie că dau alarme false declanşând în 
absenţa unui incendiu, fie că nu semnalează întotdeauna incendiul. 

Multe din metodele de detecţie vizuală ale unui incendiu se bazează aproape exclusiv pe analize spectrale, 
folosind de cele mai multe ori o aparatură de spectroscopie, care are două mari inconveniente şi anume este 
destul de rară din cauza faptului că este foarte scumpă, acest lucru ducând la o puternică limitare a metodei. O 
altă limită de detecţie incendiu este dată de utilizarea unor senzori cu preţuri mari, de obicei ca în metodele 
convenţionale să avem cât mai puţine alarme false este nevoie de detectoare de calitate, ceea ce înseamnă 
preţuri mari. În plus, aceste abordări sunt încă vulnerabile existând posibilitatea unor alarme false cauzate de 
obiectele care au spectrul de culoarea asemănător cu al focului şi mai ales din cauza existenţei unor surse 
puternice de lumină, de foarte multe ori chiar lumina solară. 

Healey în 1994, şi Foo în 1995 au prezentat două metode video care par a fi promiţătoare. Cu toate 
acestea, ambele se bazează pe condiţii ideale. Prima metodă a lui Healey din 1994 utilizează culoarea şi 
mişcarea pentru a clasifica drept regiuni de incendiu sau de non-incendiu.  

Iniţializarea necesită crearea manuală a unor ferestre dreptunghiulare pentru supraveghere bazate pe 
distanţa de la un posibil focar faţă de cameră care trebuie să rămână staţionară. Cea de-a doua metoda Foo din 
1995 decide că avem de-a face cu un incendiu utilizând metode statistice, utilizate în urma preluării imaginilor 
de către o cameră digitală de mare viteză, a unor imagini alb-negru cu nuanţe de gri. Deşi ieftină ca soluţie 
această metodă funcţionează doar în cazul în care există foarte puţine posibilităţi ca imaginea să poată fi 
confundată cu un foc iar camera trebuie să fie staţionară. 

Culoarea este adesea utilizată în detecţia incendiului pe baza unor modele generate prin spectroscopia 
de culoare. Acest lucru se va schimba doar în cazul în care există asemănări de culori de fundal şi prim plan, 
dar în marea majoritate cazurilor acest lucru nu influenţează, deoarece incendiile care pot izbucni într-o 
foarte mare proporţie sunt de intensitate mai mare şi nu pot fi determinate de mişcare şi de componente 
similare cum ar fi fundaluri asemănător colorate. Acest algoritm de căutare a culorilor poate fi rezumat: 

Sistemele video de detecţie a flăcării de tip Fire Eye prezintă o nouă generaţie de software utilizată pentru 
detectarea flăcării video care pot fi uşor adăugate la oricare dintre sistemele existent CCTV (sistem de 
televiziune cu circuit închis), utilizând camera de Webcam din reţelele obişnuite, care sunt deja utilizate la 
detectarea incendiilor în spaţiu deschis, fără ca acest lucru să necesite un upgrade la hardware-ul deja existent. 
CCTV ca sistem de supraveghere, pur şi simplu are în compunere instalaţii de tip FireEye de control şi poate fi 
folosit chiar şi cu un aparat de fotografiat ca sistem de supraveghere video, în funcţie de  platforma de detectare 
a flăcării.  

Dintre avantajele pe care le prezintă acest sistem Fire Eye ar fi de menţionat rata foarte scăzută de 
alarme false, a fost dezvoltat pentru a rezista la zgomot, nu este influenţat de lumina soarelui strălucitor, lămpi 
electrice, lumina farurilor, emanaţii de gaze, de poluarea aerului într-un nivelul normal de fum, de aerul cald şi 
chiar fierbinte care ar putea fi în mediul de supraveghere.  

Are preţuri mici de achiziţie şi de întreţinere în comparaţie cu sistemele clasice şi nu în ultimul rând 
este uşor de utilizat. Nu trebuie decât preluat un semnal de la o camera video, iar restul este făcut de FireEye. 
Fire Eye poate detecta flacăra la distanţe destul de mari chiar şi în spaţiu deschis şi de aceea este o soluţie 
eficientă la monitorizarea incendiilor de pădure. 
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Poate fi foarte bine utilizat şi la supravegherea unor materiale care sunt depozitate în clădiri de mari 

dimensiuni, acest lucru fiind foarte important, deoarece sistemul poate acoperi suprafeţe mari cu un număr mic 
de camere, chiar zeci de mii de metri pătraţi. Acest lucru a devenit chiar mai mult decât un imperativ dat de 
marea valoare pe care aceste sisteme o protejează, asigurând astfel o supraveghere permanentă 24 din 24 de ore. 
Pe lângă acest lucru, ca urmare a tragicelor evenimente recente, datorate incendiilor de pădure din Grecia, în 
2007, s-a mai demonstrat încă o dată dacă mai era cazul necesitatea dobândirii a cât mai multor informaţii, la 
care pot avea acces la serviciile de urgenţă tip 112, referitoare la măsurile care ar trebui luate în cazul izbucnirii 
unor incendii de proporţii, cunoaşterea cât mai exactă a situaţiei reale din teren. Având în vedere toate cerinţele 
de mai sus, CCTV începe să capete un rol tot mai important în furnizarea de informaţii în timp real şi este 
totodată un mod foarte eficient de avertizare la incendiu, mai ales că sistemul furnizează informaţie vizuală a 
ceea ce se întâmplă, putând astfel avea certitudinea că se întâmplă, fără a avea dubii referitoare la eventuale 
alarme false, acest lucru ducând într-un final la minimizarea daunelor şi a pierderii de vieţi omeneşti. Această 
formă de inteligenţă, CCTV şi-a demonstrat eficienţa, fiind deja pusă în valoare la nivel mondial, la protejarea 
hangarelor de aeronave, clădirilor de importanţă deosebită din administraţie sedii de birouri, depozite de mari 
dimensiuni unde mărfurile depozitate sunt de valori foarte mari.  

Este foarte importantă această încercare a specialiştilor de a utiliza în sistemele moderne de detecţie a 
incendiilor, utilizând sisteme video de supraveghere, aparatura existentă, adică camerele care generează aceste 
imagini foarte utile să nu fie nişte camere speciale, ci unele ordinare care asigură monitorizarea permanentă.  

În detectarea flăcării se pot folosi diverşi algoritmi de detecţie care de exemplu pot avea la bază modele 
Markov reprezentând flacăra, iar deplasarea unor obiecte colorate ordinare sunt utilizate pentru a distinge acest 
lucru de flacără reală, imaginea procesului de a putea face distincţia între cele două noţiuni care ar putea da 
posibilitatea unor alarme false, noţiunea de flacără şi a obiectelor colorate în mişcare. 

Aceste indicii combinate şi analizate cu algoritmii implementaţi au dus într-un final la diminuarea sau în 
unele cazuri la eliminarea alarmelor false, care ar fi putut apare în special datorită unei comportări similare a 
unei flăcări datorate unui incendiu real, cu deplasarea unor obiecte colorate cu o anumită viteză.  

Puterea de a folosi aceste sisteme video de detecţie a incendiilor este dată tocmai de posibilitatea 
asigurării monitorizării incendiilor pe distanţe mari chiar şi în spaţii deschise, ceea ce nu se putea obţine în 
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varianta detectoarele clasice de incendiu. Este bine cunoscut faptul că pot apare turbulenţe ale flăcării atunci 
când avem o imaginea cu o frecvenţă de aproximativ 10Hz. 

 Prin urmare, sistemele de detecţie a incendiilor pot fi făcute mai robuste, ţinând cont de acest lucru, prin 
detectarea frecvenţelor mai înalte din flacără colorată, deplasând pixelii în comparaţie cu sistemele existente de 
detectare a incendiilor clasice. În practică, imaginea unei flăcări va avea o frecvenţă care poate fi bine 
aproximată ca fiind constantă şi, pe o perioadă destul de lungă de timp, nu se modifică. De fapt, variaţiile în 
flacără ale pixelilor poate fi considerată ca un evenimente aleator. Prin urmare, procesului de modelarea a 
flăcării, bazat pe Markov, este mai robust în comparaţie cu celelalte sisteme. În cazul în care conturul unui 
obiect variază rapid în timp, acest comportament este un factor important, fiind un semn de prezenţă a flăcării 
în spaţiul de protejat.  

O altă metodă de identificare a flăcării în cazul supravegherii video are la bază culoarea, sistemul se 
bazează pe detectarea unui incendiu determinând apariţia acestor regiuni colorate. Dacă aceste regiuni colorate 
se mută, acestea sunt marcate ca fiind posibile regiuni de foc monitorizate, chiar şi către un aparat de 
fotografiat.  

În supravegherea video, apariţia unui obiect, în care contururile au crominanţe sau luminozităţi care se 
modifică repede în timp devin similare cu comportarea flăcării apărute ca urmare a izbucnirii unui incendiu.  

Modelele Markov sunt modele folosite extensiv în sistemele de recunoaştere şi de curând au fost 
utilizate şi în aplicaţii de Computer Vision. Forma regiunii de foc este foarte bine reprezentată cu ajutorul 
transformatei Fourier, deoarece, transformata Fourier nu transportă în orice moment informaţii, acestea fiind 
calculate în ferestrele de date, ferestre de dimensiune temporală şi care sunt foarte importante pentru detectarea 
incendiului.  

Dacă este prea lungă atunci nu se vor poate obţine prea multe vârfuri în domeniul Fourier, iar dacă este 
prea scurtă se poate ca aceste vârfuri să nu fie deloc observate. O altă problemă este că nu se poate detecta o 
oarecare periodicitate într-o dezvoltare rapidă a unui incendii, deoarece limita de foc din regiunea monitorizată 
creşte pur şi simplu în înregistrarea video. Modelul de culoare pentru determinarea focului şi a flăcării este 
utilizat pentru definirea pixelilor din flacără. S-a constatat că în ciuda unei mari diversităţi ale tipurilor de 
incendii, şi a modelelor de flacără, în special în primele etape ale izbucnirii unui incendiu, în flacără apare o 
gamă largă de culori de la galben, roşu. În ceea ce priveşte valorile RGB, acest lucru implică apariţia unor 
relaţii între R, G şi B, canalele de culoare: R> G şi G> B combinate în condiţiile apariţiei unui incendiu în 
regiunea de imagine este capturat predominant R> G>B, lucru care scoate în evidenţă faptul că începe să 
predomine componenta R, deoarece devine predominantă într-un canal de culoare RGB a imaginii unei flăcări. 
Mai apare şi o altă condiţie pentru ca R să fie peste un predeterminat Rt, cu toate acestea, în condiţii de 
iluminare de fundal se poate afecta saturaţia de valori a flăcării rezultate, similare în R, G şi B, iar valorile de 
pixeli pot provoca nonflame, trebuie să fie considerate ca flacără colorată. Prin urmare, saturaţia de valori de 
pixeli în cauză ar trebui să fie, de asemenea, peste pragul de valoare St. Toate aceste condiţii pot fi rezumate în 
următoarele compozite condiţii:   

 
R>Rt R>G>B S>(255-R)*St/St/Rt 

 
Dacă cel puţin două din cele trei condiţii sunt îndeplinite de un pixel, va fi considerat un pixel care 

caracterizează un incendiu, care apoi este considerat ca un foc de pixeli coloraţi. După cum se ştie, saturaţia va 
descreşte cu creşterea valorii R. Aceasta este formulată (255-R)*St/Rt. În cazul incendiului, ambele valori ale 
Rt şi St sunt definite în funcţie de diverse rezultate experimentale, valorile tipice ale lor variază de la 40 la 60 şi 
170 la 190. 

 

Machine Vision 
Machine Vision (MV Systems) este aplicarea elementelor de computer vision în domeniul de fabricaţie 

din cadrul industriei. Întrucât, computer vision este axat în principal pe maşina pe bază de prelucrare de 
imagine, Machine Vision necesită echipamente digitale de intrare/ieşire şi o serie de dispozitive, reţele de 
calculatoare pentru a controla alte echipamente de fabricaţie. Machine Vision este un subdomeniu foarte la 
modă al ingineriei, care cuprinde ştiinţa calculatoarelor, optică, inginerie mecanică, aplicaţii industriale şi de 
automatizare. Una dintre cele mai întâlnite aplicaţii de Machine Vision este aceea de inspecţie a mărfurilor 
fabricate, cum ar fi cipurile semiconductoare, automobile, produse alimentare şi farmaceutice. La fel cum există 
oameni inspectori de calitate la liniile de montaj, care inspectează vizual părţi ale produselor şi pot trage 
concluzii legate de calitatea acestora, la fel şi sistemele care utilizează Machine Vision, aparate foto digitale, 
camere inteligente şi de prelucrare a imaginii, pe baza unui software aferent se utilizează tot mai des pentru 
efectuarea unor inspecţii similare. 
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Machine Vision-Systems sunt programate pentru a efectua sarcini stricte, definite ca proceduri de 
numărare , citire a unor numere de serie, a codurilor de bare şi pot face analiza vizuală a produselor pentru a 
stabili dacă produsul prezintă defecte de suprafaţă. Producătorii favorizează Machine Vision pentru realizarea 
sistemelor de inspectarea vizuală a produselor, în special acolo unde este nevoie de mare viteză, de 
monitorizarea procesului de fabricaţie 24 de ore din 24, şi/ sau acolo unde procesul are la bază repetabilitatea 
unor operaţii. Deseori aceste sarcini extind rolul tradiţional ocupat de fiinţa umană al cărui grad de eşec este 
mult mai mare la aceste sisteme. Calculatoarele însă au şi ele o limitare şi anume nu pot vedea în acelaşi fel în 
care fiinţele umane sunt capabile să perceapă realitatea.  

Camere foto-video nu sunt echivalente cu optica omului şi în timp ce oamenii se pot baza pe sisteme şi 
pe unele ipoteze de calcul trebuie să nu se elimine nici examinarea individuală a produselor. Machine Vision au 
fost dezvoltate pe baza unor algoritmi puternici pentru a minimiza percepţia vizuală umană şi au fost dezvoltate 
un număr mare de metode de procesare a imaginilor şi de identificare a caracteristicii relevante ale unei 
imagini, într-o manieră eficientă şi consecventă. Machine Vision şi de computer Vision-Systems sunt capabile 
de prelucrarea de imagini, dar computerele bazate pe sistemele de prelucrare de imagine sunt, de obicei, 
proiectate pentru a efectua singure sarcinile repetitive, şi în ciuda îmbunătăţiri semnificative în domeniu, nici o 
Machine Vision sau sistem de computer vision nu poate încă să elimine definitiv viziunea omului în termeni de 
imagine, toleranţa la variaţii de iluminat şi la degradarea imaginii. 

Un sistem tipic de Machine Vision are în compunere următoarele componente: unul sau mai multe 
camere digitale sau analogice (alb – negru şi sau color), un sistem optic adecvat pentru dobândirea de imagini, 
interfeţe pentru digitizării imagini (cunoscut ca un "frame grabber") un procesor (adesea, un PC sau un procesor 
încorporat, cum ar fi un DSP, în unele cazuri, toate cele de mai sus sunt combinate într-un singur dispozitiv, 
denumit ,,un aparat foto inteligent”), dispozitive hardware de intrare /ieşire sau porturi de comunicaţie (RS-232) 
pentru a raporta rezultatele, lentilele utilizate care să se concentreze domeniul de vedere pe senzorul de 
imagine, surse de lumină specializate (lămpi fluorescente sau cu halogen etc), programe de prelucrarea imaginii 
cu posibilitatea de a detecta caracteristicile relevante, sincronizarea senzorilor pentru detecţie (adesea, un 
senzor optic sau magnetic), sistemul de achiziţie şi de prelucrare a imaginii.  

Camera care culege imagini este capturată de un framegrabber (este un dispozitiv necesar digitizării 
imaginilor, care le converteşte ca date de ieşire ale camerei întru-n format digital, astfel încât imaginile să poată 
fi procesate de către soft-ul Machine Vision). 

Produsul software folosit de obicei, va utiliza mai multe măsurări pentru procesarea unei imagini. De cele 
multe ori imaginea poate fi afectată de zgomot, iar pentru a reduce efectul acestuia se folosesc imagini alb-
negru cu nuanţe de gri. Deşi cele mai multe sisteme de Machine Vision se bazează pe camere alb - negru, 
utilizarea camerelor digitale color devine ceva din ce în ce mai comun. Machine Vision Systems, poate include 
camere digitale pentru conexiune directă, ceva mai mult decât un aparat de fotografiat şi separat un 
framegrabber, reducându-se astfel semnalul de degradare. Camerele digitale cu procesoare de captură sunt din 
ce în ce mai prezente pe piaţă de Machine Vision.  

Cererile de Machine Vision sunt din ce în ce mai diverse şi încep să acopere domenii din ce în mai variate 
de activitate, cum ar fi prelucrarea datelor biometrice industriale de mari dimensiuni, fabricarea sistemelor de 
siguranţă în medii industriale, de inspecţie, de fabricaţie obiecte (de exemplu, controlul calităţii, investigaţie, 
eşec) controlul vizual al stocului şi ale sistemelor de management (numărătoare, cititoare coduri de bare), în 
procesul de fabricaţie ale automobilelor, monitorizarea producţiei agricole, controlul calităţii produselor 
alimentare automatizare echipamente medicale pentru diagnosticare (în radiologie), sensibilitatea de tip vizual 
pentru nevăzători (Super Vision System, Artificial Eye-System). Machine Vision-Systems, sunt utilizate pe 
scară largă şi în fabricarea componentelor semiconductoare pentru producţiile de chip-uri, realizarea unor plăci 
cu implantarea automată a componentelor, ghidarea roboţilor industriali, sistemele de detecţie şi semnalizare a 
incendiilor etc. În Machine Vision au fost dezvoltate tehnici pentru spectrul vizibil, dar şi în altele cum ar fi în 
infraroşu. Se poate considera că domeniul de machine vision este însă diferit de computer vision. Computer 
vision extinde subiectele legate de robotica autonomă. Machine Vision se referă la sisteme automate de preluare 
şi prelucrare de imagine, inclusiv o gamă largă de sisteme calcul agregate pentru a da o soluţie completă 
problemelor vizuale şi poate fi considerat ca un ansamblu format din computer vision şi alte elemente 
(echipamentele de control, prelucrarea bazelor de date, sisteme de reţele, maşina de interfaţare şi învăţare).  

Un sistem de vision machine are în principiu în compunere următoarele elemente de bază: de iluminare, 
de optică, aparatul foto, calculatorul şi de software. La prima vedere, camera este sursa de imagine. Dar, de 
fapt, imaginea este creată de către sistemul de iluminare. Chip-ul CCD transformă fotonii într-un semnal 
electric. Camera electronică digitizează acest semnal electric şi o transformă într-o imagine digitală. 
Computerul execută software-ul folosind această imagine digitală brută, pentru efectuarea a două sarcini de 
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bază vizualizare şi/ sau analizarea automată a imaginii. Însă trebuie menţionat că nu există nicio imagine fără 
lumină. O imagine este creată ca urmare a interacţiunii între un obiect şi fotoni. În contrast cu acest lucru în 
practică, iluminarea este un complex de tehnologie, numai dacă ne gândim la toate aplicaţiile industriale, 
medicale şi ştiinţifice. Studiourile foto profesionale nu sunt dominate de camerele digitale, ci de diferitele tipuri 
de iluminare. Machine Vision în domeniile din industrie, medicină şi ştiinţă sunt dominate de PC-uri şi sistemul 
de operare în special Windows, impune utilizarea de interfeţe moderne, cum ar fi USB şi FireWire. De multe 
ori este necesară ca anumite secvenţe de imagine să fie înregistrate, deci acesta va necesita un hardware 
adecvat. 

 
ActivVision Systems 
 
Activ Vision Tools este un remarcabil software rezultat din MVTec expert, fiind o îmbinare a 

cunoştinţelor de Machine Vision, o aplicare rapidă şi eficientă, cu un creator uşor de folosit şi cu o interfaţă 
grafică deosebită. Este produs de MVTec Software GmbH, München, Germania MVTec Software GmbH. 
Activ Vision Tools (setul specializat de unelte) poate fi integrat şi utilizat în orice proces de producţie, prin 
intermediul unor plăci digitale de I/ O, care pot include şi interfeţe de la mai mult de 50 de frame grabbers 
industriale şi sute de camere video. Instrumentele sunt de fapt un set de controale ActiveX programabile cu 
interfaţă. Activ Vision Tools este un "Open Software”, este extensibil pentru a se potrivi întotdeauna cu nevoile 
utilizatorilor. Sunt incluse o serie de instrumente cam cele mai des utilizate de Machine Vision, rezolvând astfel 
o sarcină dificilă a asigurării cu instrumente de lucru, cum ar fi Activ OCR, Activ Barcode, Activ Data Code, 
Activ Measure, Activ Alignment, Activ Blob Finder, care au la bază biblioteci HALCON.  

 
Activ Viewer  
 
În afară de componente ActiveX, care sunt folosite pentru dezvoltarea de aplicaţii, se oferă şi un program 

pentru grabbing, afişare, control, precum şi salvarea de imagini, numit Activ Viewer.  
Se creează astfel posibilitatea pornirii acestui program din meniul Start din Windows.  
În acest program se utilizează următoarele părţi ale Activ Vision Tools: Activ View, Activ Zoom, Activ 

Line Profile şi Activ Histogram. Activ Viewer poate detecta automat toate dispozitivele de achiziţie de imagine 
care îi sunt accesibile şi care de fapt sunt instalate pe computer.  

În versiunea de produs de Activ Vision Tools aceasta vine împreună cu o licenţă pentru utilizarea 
nelimitată a Activ View, Activ Zoom, Activ Histogram, Activ Line Profile, Activ Data View, Activ Feature 
Histogram, şi Activ Generic Interface. Această licenţă este în mod automat introdusă în fişierul license.dat care 
va fi instalat în subdirectorul de licenţă de pe folderul pe care îl alegem pentru Activ Vision Tools, în timpul 
instalării. Se poate obţine şi o licenţă temporară gratuită (în formă de o nouă licenţă license.dat fişier) pentru a 
evalua alte instrumente de la distribuitorul local autorizat. Produsul Activ Vision Tools se bazează pe 
HALCON 8.0.2, instalarea lui se va face fără probleme în mod automat, nefiind nevoie de licenţă HALCON 
pentru a rula Activ Vision Tools.  

Pentru a utiliza Activ Vision Tools cu Visual Studio. NET, trebuie ca persoana care îl utilizează să fie 
înregistrată. Programul conţine şi exemple de aplicaţii a unor programe scrise în Visual Basic şi Visual C++ 
furnizând şi o parte din surse pentru diverse aplicaţii de citire coduri, coduri de bare, culegerea datelor în urma 
unor măsurători şi de OCR. Activ Vision Tools oferă o documentaţii detaliate, de la note de lansare pentru 
utilizatori la manuale de referinţă, precum şi link-uri pentru documentaţii suplimentare. În documentaţii se 
prezintă o introducere generală în Activ Vision Tools,  

Activ View – manualul utilizatorului prezintă modul de utilizare a Activ View care este instrumentul de 
bază al tuturor aplicaţiilor Activ Vision Tools.  

Activ Geo Calib – manualul utilizatorului prezintă utilizarea lui Activ Geo Calib pentru a converti 
rezultatele în coordonate 3D.  

Activ Alignment – manualul utilizatorului prezintă modul de utilizare a lui Activ Alignment pentru 
alinierea regiunilor de interes (ROIs) din Activ Vision Tools. Manualul, de asemenea, descrie modul de a 
accesa rezultatele Activ Alignment prin intermediul interfeţei de programare.  

Activ Measure – manualul utilizatorului prezintă cum trebuie utilizat pentru a măsura cu Activ Measure 
distanţele între marginile de-a lungul liniilor sau arcurilor. Manualul, de asemenea, descrie modul de a accesa 
rezultatele Activ Measure şi evaluările lor prin intermediul interfeţei de programare.  
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Activ Barcode – manualul utilizatorului prezintă modul de utilizare a lui Activ Barcode, cu scopul de a 
citi coduri de bare 1D. Manualul descrie modul de a accesa rezultatele Activ Barcode şi evaluările lor prin 
intermediul interfeţei de programare.  

Activ Data Code – manualul utilizatorului prezintă modul în care trebuie utilizat Activ Data Code pentru 
a citi codurile 2D de date. Manualul descrie modul de a accesa rezultatele Activ Data Code, precum şi 
evaluările lor prin intermediul interfeţei de programare.  

Activ Blob Finder – manualul utilizatorului modul în care se utilizează Activ Blob Finder pentru a 
extrage blobs.  

Activ Feature Calc – manualul utilizatorului prezintă cum să se utilizeze Activ Feature Calc pentru a 
analiza blobs. Manualul descrie modul de a accesa rezultatele Activ Feature Calc şi evaluările lor prin 
intermediul interfeţei de programare.  

Activ OCR – manualul utilizatorului prezintă modul de utilizare a Activ OCR pentru a crea aplicaţii 
puternice. Manualul, de asemenea, descrie modul de a accesa rezultatele Activ OCR şi evaluările lor prin 
intermediul interfeţei de programare.  

Activ Decision – manualul utilizatorului descrie modul în care trebuie să se utilizeze Activ Decision 
pentru evaluarea rezultatelor. Manualul descrie modul de acces la evaluări de programare prin intermediul 
interfeţei.  

Activ Serial – manualul utilizatorului descrie modul de utilizare pentru a reda rezultatele altor Activ 
Vision Tools printr-o interfaţă serială RS-232. Manualul, de asemenea, descrie cum să personalizeze modul de 
afişare, prin intermediul interfeţei de programare.  

Activ Digital I/O – manualul utilizatorului descrie modul de utilizare pentru a reda rezultatele altor Activ 
Vision Tools prin intermediul unui interfeţe digitale I/ O şi modul în care se utilizează o intrare digitală Activ 
Vision Tools, cât şi interactiv, prin intermediul interfeţei de programare.  

Advanced User's Guide – prezintă subiecte avansate, cum să se creeze o interfaţă grafică GUI 
particularizată, utilizând Activ GUI Components precum şi cum este influenţată executarea Activ Vision Tools 
prin intermediul interfeţei de programare, cum se pot crea noi instrumente utilizând Activ Generic Interface. 
Mai mult, acest manual descrie modul în care se utilizează în termen de Activ Vision Tools Visual limbajele de 
programare C + + 6.0 şi Visual Studio. NET.  

Activ Vision Tools, bazat pe HALCON MVTec Machine Vision şi prezintă un set de biblioteci, care 
oferă un grad înalt de performanţă. Activ Vision Tools moşteneşte viteza, siguranţa şi precizia de la HALCON, 
dar ascunde totodată complexitatea prelucrării de imagine de la utilizator. În schimb, instrumentele prezintă 
soluţii standard pentru diverse aplicaţii cum ar fi de măsurare, citire coduri de bare, analiză sau blob. În cazul în 
care nu sunt suficiente date disponibile, Activ Vision Tools, pentru a rezolva sarcinile, poate combina uneltele 
cu HALCON şi se poate crea propriul Activ Vision Tool, bazat pe codul de HALCON şi utilizarea setului. 
Activ Vision Tools vine ca un set de controale Active X, astfel acesta poate fi folosit în toate mediile în care se 
utilizează Active X. Visual Basic poate fi văzut ca fiind mediul cel mai des utilizat pentru ActiveX, iar cele mai 
multe exemple în manualele Activ Vision Tools provin din acest mediu. Ele sunt bazate pe versiunea 6.0, dar 
proiectele se pot converti de la această versiune la Visual Basic. NET. Paşii de bază sunt, de asemenea, 
prezentaţi în manual tot pentru Visual Basic. NET.  

De fapt, Activ Vision Tools este mai mult decât un set de controale Active X este în continuare un 
software-ul care include, de asemenea, componente de conectare automată la alte instrumente pentru a putea 
configura fluxurile de date între ele. O adevărată machine vision este cererea sa de intrare şi de ieşire. 
Principala intrare constă, desigur, în imagini de proces. Pentru a facilita sarcina de achiziţie a imaginilor cât mai 
mult posibil, Activ View este un instrument care oferă interfeţe pentru circa 50 de dispozitive de achiziţie de tip 
imagine. Conexiunea la un frame grabber sau cameră este setată automat, pur şi simplu se utilizează o cameră/ 
frame grabber care se configurează introducându-se interactiv modul dorit de grabbing şi de a începe preluarea 
de imagini.  

În ceea ce priveşte producţia, Activ Vision Tools, în prezent, oferă utilitare pentru prelucrarea rezultatelor 
numerice la ieşire, cum ar fi măsurători împreună cu evaluările lor de tipul "este bine", printr-o serie de 
interfeţe, sau prin intermediul unor echipamente digitale I /O. 

Ieşirea la alte dispozitive specifice hardware-ul poate fi realizată prin intermediul unor interfeţe 
programabile. Utilizarea Activ Digital IO poate fi sincronizată cu aplicaţia, atunci când la intrare avem semnale 
digitale. Chiar dacă nu sunt necesare cunoştinţe de programare pentru a folosi Activ Vision Tools se poate, 
desigur, avea accesul la un mediu de programare Visual Basic sau Visual C++, precum şi a integra propriul cod. 
Activ Vision Tools provin din diferite instrumente de bază, instrumentele de vision, unelte de prelucrare a 
rezultatelor, instrumentele de ieşire şi de inspecţie, instrumentele de bază care asigură funcţionalitatea lor în 
fiecare aplicaţie de tip machine vision.  
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Activ View nu este doar un instrument de bază, el se ocupă de afişarea imaginii curente, împreună cu 
regiunile de interes (ROIs) şi de prelucrarea imaginilor rezultate. 

În prezent, Activ Vision Tools oferă şi un instrument de calibrare: Activ Geo Calib. Schimbările din 
mediul înconjurător sunt în timpul de funcţionare, alinierea sau adaptarea imaginii la o schimbare de iluminare. 
Activ Vision Tools prevede şi un detector de schimbare: Activ Alignment. Activ Vision Tools include un 
instrument de prelucrare a rezultat: Activ Decision, care permite evaluarea rezultatelor altor instrumente, care 
sunt apoi tratate ca rezultate suplimentare. 

Un set de instrumente de ieşire sunt Activ Data View şi Activ Feature Histogram: Cele două instrumente 
sunt de fapt afişarea alfanumerică a rezultatelor într-o foaie de calcul sau o histogramă. Instrumentele permit 
verificarea setării camerei, optice sau iluminare. Acestea pot fi instrumentele utilizate pentru configurarea 
iniţiala a unui vision system, dar şi de monitorizare a acesteia în timp. În prezent, Activ Vision Tools include 
trei instrumente de inspecţie, care permite mărirea imaginii curente, pentru a inspecta nivelurile de gri valoare 
de profil de-a lungul unei linii sau cu arc, precum şi trasarea histogramelor. Activ Vision Tools poate fi 
configurat şi parametrizat complet prin intermediul unei interfeţe grafice de utilizator, fără să scrie o singură 
linie de cod. Pentru a facilita această interacţiune, chiar mai mult, fiecare Activ Vision Tool oferă mai multe 
controale Active X, care sunt concentrate pe diferite grupuri de proprietăţi. Cu alte cuvinte, fiecare Activ Vision 
Tool constă în mai multe subunelte şi poate fi utilizat pentru preluarea de imagini de la un dispozitiv de 
achiziţie şi de a le inspecta. 

 În exemplele din subdirectoare\manuale se pot găsi exemple Visual Basic 6.0 proiecte care permit 
urmarea acestor exemple. Exemple de utilizare Activ Vision Tools în Visual C + + şi Visual Studio.NET pot fi 
găsite în subdirectoarele exemple\vcpp şi respectiv exemple \ dotnet. meniul Start din Windows.  

 
A fost realizată şi o aplicaţie de utilizare a soft-ului ActivView prin preluarea unor imagini de flacără şi 

aplicarea uneltelor din pachetul soft. 
Only_view_2005 este un proiect scris în Visual C++ Express Edition şi care datorită lipsei unor biblioteci 

în varianta Express, a fost completat cu biblioteci MFC care se găsesc în varianta standard. 
La lansarea Microst Visual C++ Express Edition din meniul Tools se importă cu ajutorul Import export 

settings cu Import selected environment settins din C:\ProgramFiles\MVTec\ActivVisionTools care a fost 
obţinut în urma instalării kit-ului Activ Vision. Se setează aceste setări în My Settins \CurrentSettings-2008-06-
21.vssettings pentru a putea accesa direct cu uneltele din Activ Vision sub Visual C++. La lansarea proiectului 
Only_view_2005 se va crea o fereastră form1.h şi cu un simplu click pe butonul din dreapta al mouse-ului va 
apare o listă de meniuri, în care avem posibilitatea de a selecta una din opţiunile Image Acquisition, Region of 
Interest, Calibration, Display Mode, Line Profile, Histogram, Data View, feature Histogram, Zoom, Execution, 
Execution Parameters, Connections, Properties, Licenses. 

 Selectarea Image Acquisition va duce la apariţia pe ecran a unei ferestre denumită Image Acquisition şi 
care permite detecţia automată a interfeţei de la care se face achiziţia dintr-o listă de astfel de interfeţe cu care 
se poate interfaţa dintr-un fişier. 

Din Activ Vsion aplicaţia poate fi lansată direct cu Activ Viewer şi repetaţi aceeaşi paşi. 
Există o listă destul de mare de interfeţe, în funcţie de sistemul de operare utilizat şi anume, 
sub Windows 

Universal interface for IIDC 1394-compliant IEEE 1394a/b (FireWire) cameras 
Universal Direct File interface Universal Direct Show interface Universal interface for GigE 
Vision-compliant cameras Universal TWAIN interface Virtual acquisition interface (File 
interface) 

ABS UK1000/3000 cameras Basler eXcite smart camera Basler GigE Vision and IEEE 
1394 cameras via pylon library Baumer FWX/FWXC/TXF cameras BitFlow Alta, Karbon, 
Neon, Raven, RoadRunner, R3, R64, and R64e Daheng USB 2.0 cameras DALSA boards and 
Genie cameras via Sapera LT library Data Translation DT3152, DT3153, and DT3155 Data 
Translation DT3162dPict Imaging Aexeon and Nexeon Eltec p3i2 Eltec p3i4 Euresys 
DOMINO, GRABLINK, PICOLO, and QUICKPACK IDS FALCON and EAGLE IDS uEye 
USB 2.0 and GigE cameras Imagenation PX510, PX610, and PX610A Imagenation PXC200 
and PXC200A Imagenation PXD1000 Imagenation PXR800 Integral Technologies FlashBus 
MVIntegral Technologies FlashBus MX Leutron PicPort, PicPortPro, PicProdigy, and PicSight 
LinX GINGA++M2/M4 LinX GINGA digital-CL2 LinX GINGA digital-CLe and 
GINGA++Me Lumenera USB 2.0 cameras MATRIX VISION mvBlueFOX, mvDELTA, 
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mvGAMMA, mvSIGMA, and mvTITAN Matrox Meteor-II, Helios, Solios, and Odyssey 
Mikrotron INSPECTA-3 and INSPECTA-4 Mikrotron INSPECTA-5Opteon imaging systems 
Pleora iPORT IP Engine SICK IVP Ranger C SICK IVP Ranger D/E Silicon Software 
microEnable III Silicon Software microEnable IV Silicon Software microEnable boards via 
VisualApplets Sony XCI-SX1 and XCI-V3 smart camera Tattile TAG cameras VRmagic USB 
cameras The Imaging Source DFG/LC1, DFG/LC2, DFG/LC4, DFG/MC2, and DFG/MC4 

Sub Windows x64 
Universal interface for IIDC 1394-compliant IEEE 1394a/b (FireWire) cameras 

Universal DirectFile interface Universal DirectShow interface Virtual acquisition interface 
(File interface) 

BitFlow Alta, Karbon, Neon, R64, and R64e Leutron PicPort, PicPortPro, PicProdigy, 
and PicSight LinX GINGA digital-CLe and GINGA++Me MATRIX VISION mvBlueFOX, 
mvDELTA, mvGAMMA, mvSIGMA, şi mvTITAN 

Sub Linux 
Universal interface for IIDC 1394-compliant IEEE 1394a/b (FireWire) cameras 

Universal interface for GigE Vision-compliant cameras Virtual acquisition interface (File 
interface) 

Basler eXcite Eltec p3i2 Eltec p3i4 IDS uEye USB 2.0 cameras Leutron PicPort, 
PicPortPro, PicProdigy, and PicSight MATRIX VISION mvBlueFOX, mvDELTA, 
mvGAMMA, mvSIGMA, şi mvTITAN  

Linux x86_64 
Universal interface for IIDC 1394-compliant IEEE 1394a/b (FireWire) cameras Universal 
interface for GigE Vision-compliant cameras Virtual acquisition interface (File interface) 
Leutron PicPort, PicPortPro, PicProdigy, and PicSight MATRIX VISION mvBlueFOX, 
mvDELTA, mvGAMMA, mvSIGMA, and mvTITAN 
Sub Solaris 

Virtual acquisition interface (File interface) 
Pentru exemplificare se selectează imaginile, de exemplu, dintr-un director în care avem cadre luate în 

mişcare în urma deplasării unei lumânări, mai întâi stinsă după care aprinsă, deplasare care a fost necesară 
pentru observarea pe un grafic a deplasării unor maxime, odată cu apariţia şi deplasarea flăcării.   

Dacă sistemul funcţionează şi nu sunt probleme se face detecţia automată a tipului interfaţă sau dacă nu se 
găseşte nici una din cele pe care le recunoaşte va introduce automat File. Aici au apărut o serie de probleme la 
preluarea unor filmuleţe cu incendii care au fost recunoscute de program numai după conversia lor în format 
AVI. Pe baza uneltelor existente din pachetul soft pot fi utilizate şi celelalte submeniuri selectând zona de 
interes care va fi analizată, poate fi utilizat meniul de trasare a histogramelor păstrând aceeaşi zonă selectată 
pentru a putea face o comparaţie între cele în care nu se detectează flacără şi cele în care apare flacăra, 
remarcându-se apariţia în zona flăcării a unor maxime vizibile care se deplasează odată cu deplasarea flăcării. 
Totodată softul recunoaşte apariţia flăcării şi, ca urmare a detecţiei de contur pe care o realizează, acesta având 
o dinamică rapidă. 

Un obiect se defineşte ca o entitate caracterizată de un set de parametri a căror valori nu se modifică în 
diferitele puncte ce aparţin entităţii considerate. 

Unul dintre cei mai simpli parametri de definiţie este nivelul de gri al punctului, care corespunde în scenă 
unei proprietăţi fizice, care este preluată de un senzor de imagine şi asociată luminanţei imaginii. 

Histograma este o funcţie care asociază fiecărui nivel de gri posibil probabilitatea de apariţie în imagine 
descriind astfel conţinutul de culoare respectiv de gri al imaginii, acesta crescând de la obiecte întunecoase, la 
gri mediu, până la cele luminoase. 

Histograma imaginii care reprezintă densitatea de probabilitate a variabilei aleatoare discrete a cărei 
realizări sunt nivelurile de gri din imagine, reflectând astfel distribuţia în scenă a proprietăţii fizice înregistrate. 

Dacă nivelul de gri caracterizează în mod suficient obiectele din scenă histograma imaginii va prezenta o 
structură de moduri dominante, intervale de nivele gri ce apar cu o mai mare probabilitate. 

Fiecare asemenea mod, de exemplu, de maximum al histogramei va reprezenta o anumită categorie de 
obiecte. 

Şi creşterea temperaturii obiectelor este asociată nivelelor gri, astfel încât mai fierbinte înseamnă mai alb. 
Această metodă de supraveghere video pentru detectarea incendiilor introdusă ca o metodă alternativă, 

modernă, la metodele clasice de detecţie a incendiilor, e utilizată pentru monitorizarea şi detectarea incendiilor 
în spaţiu închis şi deschis, şi care are efecte pe distanţe mari, pornind de la sistemele existente CCTV.  
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Ca urmare a prezentării produsului soft produs de MVTec Software GmbH, München, Germania MVTec 
Software GmbH, utilizat în computer vision, ActivVisionTools ale cărei caracteristici generale au fost 
sintetizate şi analizate în lucrare, prezentat şi într-o aplicaţie de detectare a apariţiei unui posibil incendiu, a 
scos în evidenţă uşurinţa utilizării acestuia, ca urmare a utilizării unui creator uşor de folosit şi cu o interfaţă 
grafică deosebită. 

Acest lucru a condus la ideea că softul ar putea fi utilizat ca aplicaţie de machine vision în dezvoltarea 
unor algoritmi pentru detecţia incendiilor, în faza lor incipientă, prin realizarea unor sisteme video de 
supraveghere care au o rată a erorilor foarte mică. 

ActivVisionTools este un "Open Software”, este extensibil pentru a se potrivi întotdeauna cu nevoile 
utilizatorilor care are incluse o serie de instrumente, cele mai des utilizate de machine visiuon, rezolvând astfel 
o sarcină dificilă a asigurării cu instrumente de lucru, cum ar fi Activ OCR, Activ Barcode, Activ Data Code, 
Activ Measure, Activ Alignment, Activ Blob Finder, care are la bază biblioteci HALCON.  
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Subject 15: The paper presents the ventilation influence in a fire development. 
 
Definirea noţiunilor de ventilaţie şi de condiţionare a aerului  
 
Prin ventilaţie se înţelege introducerea de aer din atmosferă şi îndepărtarea aerului din interiorul 

incintelor în cantităţi suficiente pentru asigurarea confortului (Santamouris şi Asiamakopoulos, 1996).Ventilaţia 
este una din principalele tehnici de îndepărtare a excesului de căldură din interiorul incintelor închise sau de 
extindere în interiorul acestora, a condiţiilor termice favorabile ale mediului exterior .  

Condiţionarea aerului implică crearea şi menţinerea unui mediu în anumite condiţii de temperatură, 
umiditate, circulaţie a aerului şi puritate, astfel încât acesta să producă efectele dorite asupra ocupanţilor unei 
incinte sau a materialelor depozitate (McQuiston şi Parker, 1982). Condiţionarea aerului este independentă de 
timp sau sezon şi trebuie să funcţioneze în condiţii meteorologice extreme. Termenul “condiţionarea aerului” a 
fost utilizat pentru prima dată în legătură cu practica umidificării aerului în fabricile de textile, pentru a controla 
efectele statice ale electricităţii şi a evita astfel ruperea firelor (Jennings, 1978). Creşterea umidităţii aerului 
(umidificare) poate fi uşor realizată prin introducerea de vapori de apă (deumidificare). O primă metodă de a 
realiza dezumidificarea aerului constă în folosirea materialelor desicante, care trebuie însă reactivate periodic. 
Mult mai frecvent, dezumidificarea este realizată prin scăderea temperaturii aerului la o valoare suficientă 
pentru ca vaporii de apă în exces să poată fi îndepărtaţi prin condensare. Îndepărtarea vaporilor din aer prin 
condensare este sugestiv ilustrată, prin formarea picăturilor pe peretele unui pahar cu apă foarte rece.    

 
Clasificarea sistemelor de ventilaţie şi de condiţionare a aerului 
 
După natura procesului există ventilaţie naturală şi ventilaţie forţată.  
Ventilaţia naturală este cauzată de diferenţa de presiune dintre interiorul şi exteriorul unei incinte ca 

rezultat al acţiunii vântului sau a gradienţilor de temperatură. Ventilaţia nocturnă şi turnurile de răcire sunt 
principalele tehnici de ventilaţie naturală. Eficienţa ventilaţiei naturale poate fi sensibil crescută printr-o 
canalizare şi recirculare corespunzătoare a curenţilor de aer în interiorul incintei.  

Ventilaţia forţată este realizată cu mijloace mecanice, folosind ventilatoare pentru a induce şi controla 
curentul de aer. Ventilatoarele de tavan sau ventilatoarele portabile sunt cele mai des folosite în acest scop.   

Sistemele de condiţionare a aerului sunt grupate în două categorii principale, şi anume, unităţi centrale şi 
unităţi independente. 

Sistemele centrale de condiţionare a aerului sunt folosite în principal în clădirile mari. Unitatea 
principală a acestor sisteme este amplasată într-o cameră mecanică şi, de regulă, la distanţă mare de spaţiul care 
urmează a fi condiţionat. Unitatea centrală este conectată printr-o reţea de conducte la unităţile individuale care 
sunt amplasate în spaţiul supus condiţionării. Aerul din atmosferă este aspirat de unitatea centrală de 
condiţionare şi amestecat cu o anumită cantitate de aer recirculat. Amestecul trece apoi prin filtre pentru a 
îndepărta praful sau alte particule solide şi este condiţionat în funcţie de modul de operare al sistemului (răcire 
sau încălzire). Atunci când este necesară scăderea temperaturii unei incinte, aerul este răcit şi, dacă este cazul, 
dezumidificat. Atunci când este necesară ridicarea temperaturii în interiorul incintei, aerul este pre-încălzit, 
umidificat prin adăugarea de vapori de apă şi, în final, încălzit, folosind aburi sau apă fierbinte. Aerul este apoi 
transportat folosind ventilatoare (la viteze cuprinse între 5 şi 15m/s), cel mai frecvent, la nivelul superior al 
incintei de unde este difuzat şi recirculat în interiorul incintei. În cazul în care este necesar ca diferite spaţii ale 
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unei incinte să fie condiţionate separat, se folosesc mai multe sisteme independent de conducte. În acest mod, 
aerul distribuit în fiecare spaţiu al incintei poate fi controlat independent pentru a satisface cerinţele impuse de 
confort. 

Sisteme independente de condiţionare a aerului pot fi amplasate în orice spaţiu, fără a mai fi nevoie de 
o unitate centrală. Sunt în principal folosite în clădirile în care ocupanţii doresc să folosească sistemele de 
condiţionare, numai în anumite spaţii sau atunci când costul instalării unui sistem central de condiţionare este 
nejustificat. Există două tipuri de sisteme: monobloc şi unităţi separate. Unităţile monobloc sunt amplasate în 
aceeaşi incintă, în peretele exterior al incintei sau la fereastră. Unităţile separate nu necesită schimbări majore în 
construcţia incintei. O parte a unităţii este amplasată în afara incintei (părţile mecanice grele – compresor sau 
ventilator) în timp ce a doua parte, care conţine vaporizatorul şi părţile mecanice uşoare, este amplasată în 
interiorul incintei. Cele două unităţi sunt conectate prin două conducte de diametru mic care transportă aerul. 
Nivelul de zgomot în timpul funcţionării este foarte scăzut deoarece părţile mecanice sunt situate în exteriorul 
incintei.  

 
Tendinţe actuale în tehnica ventilaţiei şi condiţionării aerului 
 
Arhitectura modernă a clădirilor a redus la minimum infiltraţia aerului în interiorul acestora, cu scopul de 

a diminua efectele negative asupra încărcării termice a clădirilor. În particular, construcţia clădirilor în care 
deschiderea ferestrelor nu este posibilă a eliminat practic posibilitatea realizării ventilaţiei naturale. 
Tehnologiile avansate permit acum construcţia de sisteme de condiţionare a aerului cu randament ridicat şi 
costuri scăzute, astfel încât folosirea acestor sisteme pare justificată. Totuşi, chiar şi sistemele de condiţionare a 
aerului sunt mari consumatoare de energie şi, în plus, poluante pentru că funcţionează cu agenţi de refrigerare 
nocivi. Este clar, în aceste condiţii, că tehnicile de ventilaţie naturală trebuie revitalizate şi adaptate noilor 
tendinţe arhitecturale. Cel mai important factor care limitează aplicarea ventilaţiei naturale îl constituie 
umiditatea aerului. Valorile foarte mari ale umidităţii influenţează negativ confortul termic. În acest caz, 
folosirea sistemelor de condiţionare a aerului de umidificare este inevitabilă, iar ventilaţia naturală trebuie 
evitată. O reducere substanţială a consumului de energie a sistemelor de condiţionare a aerului existente poate fi 
realizată prin menţinerea adecvată a acestora ce implică alegerea optimă a debitului de aer circulat şi a 
agentului refrigerant.   

 
Ventilaţia naturală 
 
Ventilaţia incintelor închise, atât cea naturală cât şi cea mecanică, induce un control asupra calităţii 

aerului, în scopul asigurării confortului termic. După cum a fost discutat anterior, confortul termic depinde de 
temperatura aerului din interiorul incintei, de umiditatea relativă a aerului şi viteza aerului în incintă. Mişcarea 
aerului în incintă poate, aşadar, să asigure viteze suficiente ale aerului pentru îndeplinirea confortului termic 
chiar şi atunci când condiţiile de umiditate şi temperatură din interiorul incintei nu sunt complet satisfăcute. 
Mai mult, recircularea aerului prin ventilaţie reprezintă o metodă convenabilă de îndepărtare a poluanţilor din 
interiorul incintei.  

Atunci când condiţiile exterioare o permit, ventilaţia naturală se dovedeşte a fi o metodă cu consum redus 
de energie pentru asigurarea confortului termic şi menţinerea unui mediu sănătos în interiorul unei incinte. 
Ventilaţia naturală este asigurată prin introducerea de aer din exteriorul incintei printr-o serie de deschideri din 
anvelopa incintei (uşi, ferestre) şi printr-o folosire adecvată a acestor deschideri. Aerul este introdus sau 
îndepărtat din incintă ca rezultat al diferenţei de presiune în lungul deschiderii, diferenţă de presiune care este 
datorată acţiunii combinate a vântului şi a gradienţilor de temperatură. Ventilaţia naturală poate fi folosită nu 
numai pentru a asigura ocupanţilor incintei aer proaspăt, necesar pentru a menţine un nivel acceptabil al calităţii 
aerului, dar şi pentru scăderea temperaturii în interiorul spaţiului atunci când condiţiile climaterice permit acest 
lucru.  

 
Caracteristicile mişcării aerului în jurul incintelor 
 
Proiectarea incintelor ventilate natural necesită o bună înţelegere a spectrului curgerii aerului în jurul 

acestora. Scopul principal este de a asigura ventilaţia unui spaţiu cât mai mare din interiorul incintei.  
Figura 1 ilustrează spectrul curgerii aerului, indus de acţiunea vântului, în jurul unei incinte fără 

deschideri. În zona din amonte a incintei apare o suprapresiune în timp ce în apropierea pereţilor în lungul 
incintei se dezvoltă două zone de depresiune ca rezultat al curgerii accelerate a aerului. În spatele incintei se 
observă formarea a două vârtejuri care produc o uşoară sucţiune a aerului în această zonă.  
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 Fig. 1. Spectrul curgerii aerului în jurul unei incinte fără deschideri 
 
Figura 2 ilustrează un caz de ventilaţie transversală produs de două deschideri plasate pe faţa amonte şi 

aval a unei incinte. Ventilaţia transversală este considerabil îmbunătăţită dacă două deschideri de arie totală 
egală cu cea a deschiderii de intrare în incintă sunt practicate pe pereţii laterali ai incintei (figura 3). 

                
  
 

Fig. 2. Ventilaţia transversală produsă prin folosirea a două deschideri realizate în pereţii amonte şi aval ai 
unei incinte  

 
 

 
 
 

Fig. 3. Ventilaţia transversală produsă prin folosirea a două deschideri realizate în pereţii laterali ai unei 
incinte  
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Spectrele de curgere prezentate anterior se pot modifica substanţial în prezenţa incintelor învecinate. În 
plus, mărimea zonei din avalul incintei depinde de forma clădirii şi de direcţia vântului.  

 
Mişcarea aerului prin deschiderile incintei 
 
În ventilaţia naturală, forţa care generează mişcarea aerului este datorată diferenţei de presiune în lungul 

deschiderilor practicate în pereţii incintei. În funcţie de dimensiunea deschiderii există două cazuri distincte: 
- deschideri mici ( lăţimea deschiderii mai mică de 10 mm ) 
- deschideri mari ( lăţimea deschiderii mai mare de 10 mm ) 

Gradientul de presiune în lungul deschiderii este rezultatul combinat a două mecanisme: 
- gradient de presiune indus de acţiunea vântului. Suprapresiune este creată pe peretele 

incintei supus acţiunii vântului în timp ce o depresiune este generată pe pereţii laterali şi pe peretele 
opus ai incintei. Rezultatul este generarea unei depresiuni în interiorul incintei, suficientă pentru a 
antrena introducerea de aer în interiorul incintei prin deschiderile acesteia.   

- gradient de presiune indus de diferenţele de temperatură din interiorul incintei. 
Mişcarea aerului este generată de diferenţa de temperatură dintre diferitele zone din interiorul 
incintei. Aerul mai cald dintr-o anumită zonă a incintei este antrenat în mişcare verticală ascendentă 
iar aerul din zonele cu temperatură mai scăzută este antrenat în mişcare descendentă. Mecanismul 
este prezent în clădirile înalte. 

Curgerea aerului prin deschiderile mari este bidirecţională. În cazul general, aerul rece intră în 
incintă prin partea inferioară a deschiderii, iar aerul mai cald iese din incintă prin partea superioară a 
deschiderii. Figura 4 prezintă schematic profilul vertical de viteză peste o deschidere.   

      
 

Plan neutru

H

 
 

FIGURA 4. Curgerea bidimensională a aerului printr-o deschidere cu ilustrarea planului neutru 
 

Ventilaţia pe o singură faţă a incintei. 
Se disting două cazuri: 

- ventilaţie pe o singură faţă a incintei cu deschideri la aceeaşi înălţime;  
- ventilaţie pe o singură faţă a incintei cu deschideri la înălţimi diferite. 

Ventilaţia datorată diferenţei de temperatură cu deschideri la aceeaşi înălţime.  
Diferenţa de temperatură între interiorul şi exteriorul incintei induce o diferenţă de presiune care 

generează mişcarea aerului prin deschiderea incintei. Când temperatura în interiorul incintei este mai mare 
decât cea din exterior, aerul rece pătrunde prin partea inferioară a deschiderii în timp ce aerul mai cald iese din 
incintă pe la partea superioară a deschiderii. Direcţia curgerii este inversată când temperatura în exteriorul 
incintei este mai mare decât cea din interior. Parametrii principali care influenţează curgerea aerului sunt: 

- aria deschiderii 
- diferenţa de temperatură între interiorul şi exteriorul incintei  
- înălţimea deschiderii. 

Ventilaţia datorată diferenţei de temperatură cu deschideri la înălţimi diferite. 
Diferenţa de temperatură între interiorul şi exteriorul unei incinte creează o diferenţă de densitate care 

produce o diferenţă de presiune şi generează mişcarea aerului prin deschiderile incintei. După cum a fost 
menţionat anterior, atunci când temperatura în interiorul incintei este mai mare decât cea în exterior, aerul rece 
pătrunde în incintă prin deschiderile aflate la partea inferioară, iar aerul mai cald iese din incintă prin 
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deschiderile aflate la partea superioară a incintei. O schimbare a direcţiei curgerii se observă atunci când 
temperatura exterioară incintei este mai mare decât cea din interior.  

Cea mai mare influenţă asupra procesului de ventilaţie în acest caz o au: 
-diferenţa de temperatură între interiorul şi exteriorul incintei 
-distanţa pe verticală între cele două deschideri ale incintei 
-aria celor două deschideri. 

Ventilaţia transversală 
În ventilaţia transversală mişcarea aerului depinde direct de diferenţa de presiune peste deschiderea 

incintei. Parametri cei mai importanţi care influenţează mişcarea aerului sunt: 
-aria deschiderilor incintei  
- viteza şi direcţia vântului 
- diferenţa de temperatură între interiorul şi exteriorul incintei 
- poziţia relativă a deschiderilor. 

Ventilaţia nocturnă 
Ventilaţia naturală realizată în timpul zilei asigură cantitatea de aer proaspăt necesară pentru a menţine în 

interiorul unei incinte un nivel acceptabil al confortului. Ventilaţia naturală poate, de asemenea, să asigure 
condiţiile necesare pentru răcirea unei incinte dacă temperatura din exteriorul incintei este mai mică decât cea 
din interior. 

Aceasta este cazul ventilaţiei nocturne. 
Succesul ventilaţiei nocturne depinde de diferenţa de temperatură între exteriorul şi interiorul unei incinte. 

Cu cât temperatura în exteriorul incintei este mai mică cu atât este mai pronunţat potenţialul ventilaţiei 
nocturne. Este, de asemenea, necesar să se obţină o cât mai bună circulaţie în interiorul incintei a aerului 
introdus din exterior. Căldura pierdută prin convecţie, din masa incintei, creşte substanţial atunci când viteza 
relativă a aerului peste suprafeţele incintei are valori ridicate. Acest proces poate fi facilitat prin folosirea 
ventilatoarelor de tavan, care îmbunătăţesc mişcarea aerului în interiorul incintei şi, consecutiv, amplifică 
transferul convectiv de căldură între diferitele suprafeţe ale incintei şi aerul ventilat.    

 
Instalaţii de ventilaţie şi de condiţionare a aerului 
Cu excepţia cazurilor în care radiaţia directă este folosită pentru modificarea parametrilor de confort 

termic în interiorul unei incinte, cele mai des folosite metode în acest scop se bazează pe distribuirea de aer în 
prealabil tratat în incintă. În acest capitol se prezintă schema de bază a unei instalaţii de condiţionare a aerului, 
precum şi elemente globale de calcul ale unei instalaţii de acest tip.  

Aerul din exteriorul incintei este aspirat de ventilator şi parţial preîncălzit, dacă temperatura în exteriorul 
incintei este foarte scăzută. Clapetele de reglaj porţionează volumul de aer supus preîncălzirii. Aerul aspirat din 
exterior este amestecat cu o parte din aerul provenit din interiorul incintei. Volumul total de aer este apoi filtrat, 
umidificat şi eventul răcit dacă temperatura în exteriorul incintei este foarte mare. Aerul este apoi reîncălzit şi 
distribuit în interiorul incintei. Procesul se repetă până când condiţiile în interiorul incintei sunt cele dorite. În 
acest moment sistemul este oprit şi repornit numai atunci când valoarea unui parametru care descrie confortul 
termic în interiorul incintei scade sub valoarea impusă.  

Sursele potenţiale de distrugere a confortului termic în interiorul unei incinte sunt:  
- transmisia căldurii prin barierele incintei (uşi, ferestre, pereţi, tavan, podea) cauzată de diferenţa de 

temperatură pe cele două feţe ale barierei 
- efectul încălzirii solare.  
În această categorie intră: 
a) căldura transmisă prin radiaţie prin geamul ferestrelor incintei şi absorbită de suprafeţele şi 

furniturile din interiorul incintei 
b) căldura absorbită de pereţii şi tavanul unei incinte expuse radiaţiei solare  
- infiltraţia aerului prin zonele neizolate perfect din anvelopa incintei care conduce la modificarea 

temperaturii şi umidităţii în interiorul incintei  
- căldura provenită de la ocupanţii incintei  
- căldura provenită de la echipamente şi aparatele din interiorul incintei  

 

Distribuţia aerului  
Aerul trebuie distribuit în incinta supusă condiţionării în anumite zone la temperatura şi viteza dorită fără 

ca ocupanţii incintei să simtă acest proces. Diferenţele de temperatură între diferitele zone ale unei incinte nu 
trebuie să depăşească 20C, în timp ce valoarea maximă a vitezei aerului în jurul ocupanţilor incintei trebuie să 
nu depăşească 1 m/s.  
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Se defineşte lungimea de penetrare a curentului de aer în interiorul unei incinte ca distanţa de la 
secţiunea de ieşire din sistemul de condiţionare pentru care caracteristicile hidrodinamice ale curentului de aer 
nu se modifică. La o distanţă mai mare decât lungimea de penetrare aerul este antrenat în mişcare ascendentă 
sau descendentă în funcţie de temperatură. Când aerul distribuit în incintă este mai cald decât cel din interiorul 
incintei este antrenat într-o mişcare ce antrenează la rândul ei tot aerul din interiorul incintei iar momentul 
original al curentului de aer introdus în incintă este diminuat prin accelerarea întregii cantităţi de aer din incintă. 
Acest proces, numit inducţie, generează difuzia curentului de aer original în volumul incintei. Inducţia aerului 
într-o incintă creşte la mărirea perimetrului secţiunii transversale a zonei de evacuare a aerului din sistemul de 
condiţionare. 

 
Metode de distribuţie a aerului   
 
Există în prezent mai multe metode de distribuţie a aerului condiţionat în interiorul unei incinte (Ashrae, 

1972): 
- difuzoare de aer. Sunt folosite pentru presiuni ale aerului condiţionat cuprinse între 20 şi 100 mm 

c.H2O şi este cea mai folosită metodă pentru îndeplinirea condiţiilor de confort atât pe timp de vară cât şi pe 
timp de iarnă. 

- distribuţie folosind două trasee pneumatice. În acest caz se folosesc două conducte de distribuţie, una 
care asigură furnizarea de aer rece, iar cea de-a doua care furnizează aer cald în interiorul incintei. Debitele de 
aer rece şi cald sunt ajustate folosind ventile pneumatice comandate de un termostat. În interiorul sistemului 
există un dispozitiv de amestecare a aerului rece cu cel cald amplasat într-o cutie realizată dintr-un material cu 
proprietăţi absorbante ale zgomotelor.  

- unităţi de distribuţie liniară a aerului. Sunt folosite în cazul spaţiilor mari supuse condiţionării. 
Aceste sisteme sunt amplasate deasupra unor tavane false, iar fiecare sistem este dotat cu dispozitive de 
direcţionare a aerului în interiorul spaţiului.  

- perforări în tavan. În multe incinte se folosesc dispozitive care constau din plăci din metal perforate 
uniform pe întreaga suprafaţă care sunt alimentate dintr-o cameră de amestec amplasată deasupra plăcilor. Într-
un montaj corespunzător mişcarea descendentă a aerului în interiorul incintei este atât de lentă încât nu este 
simţită de ocupanţi. Este posibilă distribuţia unei cantităţi foarte mari de aer în interiorul incintei, deoarece 
efectul de difuziune al curentului de aer induce o amestecare rapidă cu aerul din incintă.  

- sisteme de distribuţie cu unităţi de inducţie a aerului. Cele mai multe sisteme de condiţionare a 
aerului asigură nu numai distribuţia aerului, dar şi evacuarea unei părţi a aerului din interiorul unei incinte. 
Presiunile de lucru în acest caz sunt cuprinse între 30 şi 150 mm c. H2O. În cazul sistemelor centrale de 
condiţionare se prevăd atât conducte de alimentare cât şi conducte de evacuare ale aerului, în general amplasate 
în tavane false sau în cutii verticale care străbat diferite cote ale incintei.  

 
Funcţionarea ventilatoarelor în reţea  
 
Există mai multe metode de racordare a unui ventilator într-un sistem de condiţionare a aerului: 
- aerul este adus la ventilator printr-o conductă legată la racordul de aspiraţie. Din ventilator, aerul iese 

direct în incinta supusă condiţionării. În acest caz, ventilatorul se numeşte de aspiraţie. Presiunea la intrarea în 
ventilator este mai mică decât presiunea în mediul de aspiraţie.  

- ventilatorul aspiră aerul din atmosferă. Din ventilator, aerul trece printr-o conductă în incinta supusă 
condiţionării. Presiunea la intrarea în racordul de aspiraţie al ventilatorului este egală cu presiunea atmosferică. 
În acest caz, ventilatorul se numeşte de refulare. 

- aerul este adus la ventilator printr-o conductă din atmosferă, iar din ventilator, printr-o conductă trece în 
incintă. Reţeaua constă dintr-o linie de aspiraţie şi dintr-o linie de refulare. Presiunea la intrarea în ventilator 
este mai joasă decât cea atmosferică, iar presiunea totală la ieşirea din ventilator este mai mare decât în incintă.    

 
Sisteme de condiţionare a aerului cu admisie dublă  
 
Sistemele de condiţionare a aerului cu admisie dublă diferă mult faţă de sistemele prezentate anterior 

astfel încât se prezintă în acest paragraf o analiză detaliată a acestora. Acest tip de sistem este în principal 
folosit atunci când este necesar să se condiţioneze diferite zone ale unei incinte în care activitatea ocupanţilor 
diferă cum ar fi birourile unei clădiri, spitale, hoteluri, şcoli sau magazine.    
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Automatizarea sistemelor de condiţionare a aerului 
 
Operaţiile expuse în paragrafele precedente se realizează în mod automat cu ajutorul instalaţiilor de 

automatozare.  
După modul de acţionare aceste instalaţii pot fi: 
- cu două poziţii; aceste instalaţii dau, în general, comandă pentru poziţiile de închis şi deschis, care se 

aplică la orice ventil de abur, apă caldă, apă supraîncălzită sau apă rece, precum şi pentru clapetele de trecere a 
aerului. 

- în trepte; instalaţia poate deschide organul de execuţie, ventil sau clapete, în mai multe poziţii între 
cele două extreme, închis şi deschis.  

- cu mers continuu pe toată cursa organului de execuţie; aparatura este denumită în acest caz 
proporţională.  

După felul energiei de acţionare, automatizarea poate fi:  
- electrică, când se întrebuinţează energie electrică; 
- pneumatică, când se întrebuinţează aer comprimat;  
- hidraulică, când se întrebuinţează un lichid sub presiune.  
Cele mai des folosite instalaţii sunt cele cu acţionare combinată electropneumatică.  
 Instalaţia de automatozare se compune în principal din trei elemente: 
- traductorul care are rolul de a simţi temperatura sau umiditatea aerului, de a transforma aceste mărimi 

în alte mărimi convenabile pentru acţionare şi de a acţiona organul de execuţie  
- linia de transmisie a comenzii, care poate fi o linie electrică sau o conductă de aer comprimat sau 

lichid sub presiune 
- organul de execuţie al comenzii, care execută mişcarea necesară de închidere sau deschidere totală, 

parţială sau proporţională a organului de ştrangulare a fluidului.  
 

Sisteme mobile de condiţionare a aerului 
 
Sisteme de condiţionare a aerului cu bioxid de carbon  
Bioxidul de carbon a fost relativ recent folosit ca agent de refrigerare în sistemele mobile de condiţionare 

a aerului, unde a înlocuit acei agenţi cu potenţial ridicat de distrugere a ozonului cum ar fi 
hidroclorofluorcarbon (HCFC) sau R-22. De exemplu, agentul refrigerant HFC-134 a folosit în sistemul de 
condiţionare a aerului în unele automobile BMW are un potenţial de distrugere al ozonului de 1300 de ori mai 
mare decât bioxidul de carbon.  

Sisteme de condiţionare a aerului cu două cicluri cu hidrocarburi   
Ideea de bază a acestui sistem este de a separa elementele sistemului de condiţionare într-un 

compartiment al maşinii şi un compartiment al ocupanţilor incintei supuse condiţionării (de exemplu, pasagerii 
unui automobil). Un al doilea ciclu cu agent refrigerant permite folosirea sistemului de condiţionare a aerului 
fără a avea un compartiment cu agent în incinta supusă condiţionării. Al doilea ciclu este conectat printr-un 
schimbător de căldură la primul ciclu, iar lichidul refrigerant este transportat cu ajutorul unei pompe centrifuge 
dispusă în compartimentul maşinii. Elementele funcţionale ale sistemului aflate în compartimentul maşinii sunt, 

în principiu, similare cu cele din cazul precedent.  
 
Optimizarea consumului de energie al sistemului de condiţionare a aerului 

 
Pentru incintele în care ocuparea este intermitentă sau variabilă, supraventilaţia poate fi evitată prin 

reducerea ventilaţiei sub nivelul debitului proiectat de aer ventilat, obţinut în ipoteza unei ocupări totale a 
incintei. Incintele în care această metodă este aplicabilă sunt şcolile, restaurantele, sălile de teatru sau de 
cinematograf şi birourile.  

Atunci când un sistem de condiţionare este proiectat, debitul de aer din exteriorul incintei care trebuie 
vehiculat este determinat astfel încât să satisfacă cerinţele incintei la ocuparea maximă. Acest debit este 
menţinut pe toată perioada în care toţi ocupanţii se află în interiorul incintei sau chiar pe parcursul întregii zile. 
Una din metodele cele mai des folosite pentru reducerea consumului de energie este pornirea sistemului de 
ventilaţie la începutul zilei şi oprirea acestuia la sfârşitul zilei. Folosind această metodă, consumul de energie 
poate fi totuşi supraevaluat mai ales la începutul sau sfârşitul zilei când ocuparea incintei este mai redusă. O 
nouă tehnologie a fost recent propusă pentru optimizarea consumului de energie bazată pe controlul nivelului 
de bioxid de carbon din interiorul incintei (Schell ş.a. 2000). Principiul de bază al acestei metode este de a 
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monitoriza continuu, nivelul de bioxid de carbon produs de ocupanţii unei incinte şi de a adapta debitul de aer 
ventilat, precum şi ceilalţi parametrii ai confortului termic la cerinţele impuse de ocupare a incintei. Un senzor 
de bioxid de carbon poate controla procesul de ventilaţie în interiorul unei incinte la fel cum un termostat 
reglează procesul de încălzire sau răcire.  

Localizarea unui senzor de bioxid de carbon poate fi realizată în conductele sistemul de ventilaţie sau în 
pereţii incintei. Criteriul de alegere a poziţiei senzorului este impus de particularităţile sistemului de ventilaţie 
sau a incintei.  

A. Senzori dispuşi în conductele sistemului de ventilaţie 
În acest caz, senzorii sunt în general dispuşi în conducta de retur a sistemului de ventilaţie. Această 

metodă este mai des folosită atunci când sistemul de ventilaţie funcţionează în mod continuu şi toate zonele 
incintei au acelaşi nivel de ocupare iar ocupanţii au aceeaşi activitate. Dispunerea senzorului în  
conductă nu este recomandată atunci când sistemul de ventilaţie deserveşte un număr de zone cu ocupare 
neuniformă.  

B. Senzori montaţi în peretele incintei   
Poziţia senzorului în acest caz este similară cu cea a unui termostat. Poziţii ce trebuie evitate sunt zonele 

apropiate uşilor, ferestrelor sau gurilor de ventilaţie. Atunci când se foloseşte un singur senzor pentru a furniza 
informaţii despre mai multe zone ale incintei, senzorul va fi poziţionat în zona cea mai critică a incintei, unde 
condiţiile de ventilaţie sunt cele mai severe.  

 
Instalaţii de ventilare  
 
Din punctul de vedere al prevenirii incendiilor, sistemele de ventilare se prevăd cu scopul de a se evacua 

substanţele combustibile, pe măsura degajării lor în secţiile cu pericol de incendiu sau explozie, pentru a se 
evita acumularea acestora în cantităţi periculoase. În unele cazuri ventilarea este necesară şi pentru situaţii de 
incendii sau avarii (ventilare la incendiu şi ventilare de avarie), ori în scopul prevenirii incendiilor prin crearea 
unor suprapresiuni.  

La proiectarea sistemelor de ventilare trebuie să se ţină seama că acestea pot cauza sau favoriza 
propagarea incendiilor datorită concepţiei, execuţiei sau exploatării necorespunzătoare.  

Limitarea propagării incendiului se realizează prin: 
- preîntâmpinarea posibilităţilor de propagare a incendiilor datorită instalaţiilor de ventilare, 

prin:  
- utilizarea de canale incombustibile;  

      - izolarea termică a canalelor; 
                   - dispozitive de obturare; 
                   - evitarea traversării pereţilor şi zonelor antifoc (sau luarea de măsuri speciale în dreptul 

acestora); 
      - prevederea de dispozitive de blocare în caz de incendiu sau, atunci când sunt necesare, a unor 

dispozitive de acţionare a instalaţiei de ventilare (ventilare la incendiu, ventilare de avarie).  
La exploatarea instalaţiilor de ventilaţie, se va urmări rezolvarea următoarelor probleme legate de 

prevenirea exploziilor sau incendiilor: 
a. înlăturarea posibilităţilor de formare a amestecurilor explozive prin menţinerea unei exhaustări 

continuue şi a vitezei constante a aerului în conductele instalaţiei de ventilaţie; 
b. suprimarea sau izolarea diferitelor surse de căldură sau scântei la instalaţiile amplasate în medii în care 

există praf, vapori ori gaze combustibile sau inflamabile; 
c. întreţinerea, verificarea şi curăţarea canalelor, ventilatoarelor, filtrelor, cicloanelor de depunerile de 

praf, scame şi alte materiale combustibile; 
d. limitarea posibilităţilor de propagare a incendiilor prin canalele sistemului de ventilaţie, prin alegerea 

unor trasee judicioase, prin întreţinerea în bune condiţii a clapetelor de obturare manuală sau automată, sau a 
altor dispozitive prevăzute în acest scop; 

e.asigurarea unei izolări termice corespunzătoare a canalelor prin care circulă gazele calde faţă de 
materialele sau elementele combustibile ale clădirilor; în acelaşi scop, se va asigura supravegherea coşurilor 
sobelor, cuptoarelor, cazanelor de pe teritoriul unităţii pentru a nu se produce şi răspândi scântei (care ar putea 
provoca aprinderea vaporilor inflamabili exhaustaţi, prin conductele din apropiere sau aprinderea prafului depus 
de cicloane în curte şi pe acoperişul clădirilor sau pe instalaţii).    
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Ventilaţia în dezvoltarea incendiilor 
 
Influenţa ventilaţiei asupra mecanismului arderii  

 
Ventilaţia joacă un rol esenţial în propagarea incendiilor. Dacă ventilaţia este suficientă, ea permite 

dezvoltarea rapidă şi totală a focarului, care degajă cantitatea de căldură maximă în minimum de timp. 
Totodată, temperatura gazelor de ardere rămâne moderată, deoarece acestea sunt rapid diluate de excesul de aer 
(tiraj natural sau artificial). Curenţii de aer evacuează în afara încăperilor cantităţi importante de căldură, 
fenomen ce încetineşte creşterea temperaturii în interiorul acestora. Transferul de căldură respectiv provoacă 
însă descompunerea termică a combustibililor aflaţi pe traiectoria gazelor arse, iar cum acestea înglobează încă 
oxigen, produsele de piroliză pot fi, la rândul lor, aprinse. 

Concentraţia şi natura componentelor gazelor de ardere depind de compoziţia chimică a materialelor care 
ard, de cantitatea de oxigen disponibilă şi de temperatura produsă pe timpul arderii. Majoritatea materialelor 
combustibile conţin carbon, prin arderea căruia se formează dioxid de carbon (când aportul de aer este 
suficient) şi oxid de carbon (în caz de ardere incompletă), când cantitatea de aer este insuficientă. În timpul 
arderii se formează şi alte gaze, majoritatea toxice: hidrogen sulfurat, dioxid de sulf, amoniac, acid cianhidric, 
oxid de azot, fosgen, acid clorhidric gazos. Inhalarea gazelor de ardere, atât prin căldură, cât şi prin toxicitatea 
lor, constituie principala cauză de deces în incendii. 

 
Fumul   
 
Fumul este un aerosol, respectiv un sistem complex, compus din particule solide şi lichide foarte fine 

(combustibil nears, funingine, gudroane, cenuşă), dispersate într-un amestec gazos format din gazele de ardere 
şi aer (respectiv faza dispersă şi mediul de dispersie). 

Caracteristicile fumului depind, în principal, de natura combustibilului ars, de randamentul arderii şi de 
tipul focarului. 

Fumul se propagă cu o viteză superioară incendiului propriu-zis, inundând spaţiile înconjurătoare, făcând 
inutilizabile căile de evacuare. Din datele experimentale rezultă că, în general, concentraţiile periculoase ale 
fumului pe căile de evacuare clasice, executate din materiale incombustibile, se pot forma în timp scurt, de cel 
mult 3-4 minute, înainte deci de atingerea parametrilor critici de temperatură. Fiind toxic, fumul provoacă 
asfixierea persoanelor, chiar situate departe de focar, în unele incendii, el fiind principală cauză a deceselor. În 
plus, fumul, prin produsele de ardere conţinute, degradează materialele aflate în zonele adiacente, slăbeşte 
rezistenţa elementelor metalice de structură ale clădirilor şi împiedică apropierea forţelor de intervenţie de 
focar.  

 
Deplasarea fumului în clădiri 
 
Mişcarea particulelor de fum de la focarul de incendiu în spaţiul înconjurător poate avea loc prin difuzie, 

convecţie sau mişcări provocate ale aerului. În cazul arderilor lente, de regulă mocnite (bumbac, lemn, carton, 
PVC), generarea căldurii şi fumului este lentă, iar deplasarea particulelor de fum în spaţiu are loc prin 
difuziune, repartizându-se uniform în întreaga incintă. Totodată, are loc o stratificare a fumului – fumul se 
acumulează în straturi, cu temperatură descrescătoare către părţile inferioare. În cazul arderilor normale, deci al 
focarelor cu flacără (acetonă, benzină), datorită formării curenţilor turbionari fierbinţi de gaze de ardere şi aer, 
deplasarea particulelor de fum are loc prin convecţie. Particulele de fum formează un con răsturnat, cu vârful în 
jos (panaş) deasupra focarului, dacă în încăpere nu există mişcări puternice ale aerului. Pe măsura deplasării în 
sus a conului are loc o amestecare a particulelor de fum şi gazelor de ardere cu aerul înconjurător, ce determină 
micşorarea vitezei de deplasare şi a concentraţiei particulelor de fum. În cazul deplasării conului de fum spre 
plafon apar două situaţii:  

- dacă acesta întâlneşte un plafon orizontal plat, fumul se răspândeşte radial sub plafon, până întâlneşte 
un obstacol (grinzi, pereţi); 

- dacă fumul întâlneşte un plafon înclinat, atunci se va deplasa pe pană în sus. 
În cazul mişcărilor provocate ale aerului (sistem de climatizare, instalaţie de ventilaţie), deplasarea 

fumului urmează traiectoria şi viteza curenţilor de aer. 
Dintre factorii care influenţează deplasarea fumului, gazelor de ardere şi aerului într-o clădire incendiată, 

pot fi amintiţi: presiunea şi temperatura aerului în interiorul şi exteriorul clădirii, efectul de coş (tirajul), viteza 
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vântului, geometria clădirii cu barierele sale (pereţi, podele), precum şi ventilaţia mecanică ( deschideri în 
acoperiş, utilităţi existente).  

 
Deplasarea fumului în clădiri înalte  
 
Deplasarea fumului în clădirile înalte este diferită faţă de clădirile joase, în care factorii principali ce 

produceau mişcarea fumului erau căldura, mişcarea de convecţie şi presiunea incendiului. În clădirile înalte 
aceşti factori sunt modificaţi, în primul rând, de către efectul de coş, care, aşa cum s-a arătat, este o mişcare 
verticală naturală a aerului prin clădire, cauzată de diferenţa de temperatură şi densitatea dintre aerul din 
interiorul şi cel din exteriorul clădirii.   

Deplasarea fumului în clădiri înalte este cauzată şi de alţi factori: expansiunea gazelor datorită 
temperaturii, influenţa vântului, mişcarea forţată a aerului în clădire (ventilaţia mecanică).    

Efectul de coş este caracterizat printr-un tiraj puternic de la sol spre acoperişul clădirilor înalte, mărimea 
acestui efect depinzând de înălţimea clădirii, de etanşeitatea pereţilor exteriori, de scurgerea de aer la nivelul 
etajelor şi de diferenţa de temperatură dintre interiorul şi exteriorul clădirii.  

În timpul unui incendiu, efectul de coş determină larga împrăştiere a fumului şi gazelor toxice în clădirile 
înalte, prin casa scărilor şi puţurile ascensoarelor circulând cantităţi importante de fum, chiar dacă uşile 
puţurilor rămân închise.  

În două situaţii particulare are loc intensificarea puternică a incendiilor: în cazul ventilării etajului 
incendiat, care se poate produce în timpul iernii, când temperatura exterioară este destul de scăzută faţă de cea 
interioară şi incendiul izbucneşte la o anumită distanţă sub planul presiunii neutre, şi în cazul când temperatura 
exterioară este mai ridicată decât cea interioară şi incendiul se produce la o distanţă mare deasupra planului 
presiunii neutre.  

 
Efectele ventilării incendiului  
 
Ventilarea incendiului, ca parte integrantă a intervenţiei de stingere, este o activitate planificată şi 

sistematică de evacuare a gazelor de ardere, fumului şi căldurii şi are următoarele efecte: 
- dă incendiului, plecând de la focarul de origine, o direcţie capabilă să favorizeze evacuarea produselor 

arderii; 
- limitează propagarea orizontală a incendiului; 
- impune incendiului o direcţie verticală, care facilitează  recunoaştere şi intervenţia; 
- menţine vizibil focarul, înlesnind descoperirea sa; 
- canalizează spre exterior gazele de ardere şi fumul, evitând concentrarea de gaze inflamabile la partea 

superioară a incintei în care s-a produs incendiul;  
- permite evacuarea căldurii, aceasta fiind transportată prin fum şi gaze;  
- limitează pericolul de explozie.         
În general, sunt recunoscute două moduri principale de evacuare şi control al fumului : 
- împrospătarea cu aer a spaţiului ce trebuie protejat, concomitent cu extragerea fumului, astfel ca în 

zona implicată în incendiu, extragerea gazelor de ardere să ducă la reducerea la minimum a efectelor lor nocive, 
permiţând evacuarea persoanelor şi intervenţia pompierilor ; 

-stabilirea unei ierarhii a presiunilor între încăperea (zona) incendiată şi încăperile adiacente, în scopul 
realizării unui echilibru care să se opună propagării fumului.  

     
Limitarea propagării incendiilor se va realiza prin : 

- preîntâmpinarea posibilităţilor de propagare a incendiilor datorită instalaţiilor de ventilare, 
prin : 

- utilizarea de canale incombustibile ; 
- izolarea termică a canalelor ; 
- dispozitive de obturare ; 

- evitarea traversării pereţilor şi zonelor antifoc ( sau luarea de măsuri speciale în dreptul acestora ); 
- prevederea de dispozitive de blocare în caz de incendiu sau, atunci când sunt necesare, a unor 

dispozitive de acţionare a instalaţiei de ventilare ( ventilare la incendiu, ventilare de avarie etc.)  
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Subject 16: the method of thermal balance to be applied in the calculation of temperatures in the cross-section 
of over heated structures. 

 
Lucrarea prezintă o metodă de analiză numerică a câmpului de temperaturi în regim staţionar şi 

tranzitoriu, în secţiunea transversală a unei structuri întâlnită în domeniul construcţiilor civile şi industriale. 
Metoda rezidă în înlocuirea discretizării clasice a ecuaţiei diferenţiale cu derivate parţiale a conducţiei termice, 
prin scrierea unei ecuaţii de bilanţ a fluxurilor termice la nivelul unei celule centrată pe nodul curent de calcul. 
Mai exact, procedura constă în următorii paşi: 

 

1. Realizarea unei reţele de calcul pe secţiunea transversală aleasă. Pasul reţelei este xΔ pe direcţia x şi 
yΔ pe direcţia y, unde x şi y reprezintă sistemul de axe ortogonal în plan. 

2. Considerarea nodului curent de calcul, prin coordonatele sale (m, n), unde m reprezintă coordonata pe 
direcţia x iar n, coordonata pe direcţia y. 

3. Construirea celulei de calcul centrată pe nodul de coordonate curente (m, n). 
4. Figurarea fluxurilor termice aferente celulei de calcul şi scrierea ecuaţiei de bilanţ a fluxurilor pentru 

celula de calcul considerată. 
5. Tratarea corespunzătoare a nodurilor situate pe frontiera domeniului de calcul, în funcţie de solicitările 

termice considerate. 
6. Scrierea în final a sistemului de ecuaţii rezultant. 
7. Rezolvarea sistemului liniar şi obţinerea câmpului de temperaturi aferent nodurilor de calcul 

considerate. 
În continuare, se consideră cazul unei secţiuni transversale printr-un element de construcţie de geometrie 

dată (Figura 1). Condiţiile la limită sunt figurate pe desen. În principiu este vorba de un element puternic 
încălzit pe trei laturi, celelalte fiind supuse unui transfer de căldură prin convecţie cu un fluid de temperatură 
dată şi coeficient de transfer de căldură prin convecţie cunoscut.  

 

 
 

Fig. 1 Geometria, proprietăţile materialului secţiunii şi condiţiile la limită. 
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Se pune problema determinării temperaturilor în secţiunea considerată. Pentru oricare nod interior de 
coordonate (m, n), respectiv celulă de calcul centrată pe nodul respectiv, se scrie ecuaţia bilanţului fluxurilor 
termice, astfel: 

0),()1,(),(),1(),()1,(),(),1( =+++ →+→+→−→− nmnmnmnmnmnmnmnm QQQQ &&&&
                (1) 

 
Relaţia (1) în mod explicit devine: 
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 (2) 
Considerând yx Δ=Δ  şi efectuând simplificările necesare se obţine ecuaţia recurentă pentru orice nod 

central al reţelei de calcul: 
04 ,1,,11,,1 =−+++ ++−− nmnmnmnmnm TTTTT                                   (3) 

Pentru un nod de calcul, de colţ interior, având coordonatele (m,n) cu convecţie pe laturile adiacente 
acestuia, ecuaţia de bilanţ este: 
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     (4) 
Relaţia (4) se scrie desfăşurat astfel: 
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                                  (5) 
Efectuând operaţii algebrice adecvate se obţine: 

02)3(2)(2 ,,11,1,,1 =⋅++−+++ +−+− fnmnmnmnmnm TBiBiTTTTT               (6) 

unde λ
α xBi Δ⋅

=
 este criteriul adimensional Biot iar fT  este temperatura fluidului. 

Pentru cazul particular al unui nod de coordonate (m, n), pe frontiera domeniului de calcul, cu convecţie, 
ecuaţia de bilanţ se scrie: 

0),()1,(),()1,(),(),1( =+++ →+→−→− convnmnmnmnmnmnm QQQQ &&&&
                        (7) 

Aceasta devine: 
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Ecuaţia este în final: 

02)2(22 ,,11,1, =⋅++−++ −+− fnmnmnmnm TBiBiTTTT                          (9) 
Pentru cazul unui nod de colţ cu convecţie, ecuaţia bilanţului fluxurilor termice este: 

0
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                           (10) 
Explicit avem: 
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   (11) 
Relaţia de determinare a temperaturii din nodul curent de calcul va fi: 

02)1(2 ,1,,1 =⋅++−+ −− fnmnmnm TBiBiTTT                                   (12) 
Pentru un nod pe frontiera de calcul, pe care avem aplicat un flux termic unitar pe suprafaţă q& cunoscut, 

bilanţul se scrie: 
0),()1,(),()1,(),(),1( =⋅+++ →+→−→− SqQQQ nmnmnmnmnmnm &&&&

                         (13) 
Aceasta devine: 
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Relaţia de determinare a temperaturii este: 

0242 ,1,,11, =
Δ
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                                  (15) 

Pentru un nod pe frontieră izolată termic, bilanţul fluxurilor termice care intră în celula de calcul în 
condiţiile în care există o sursă interioară de căldură distribuită uniform în volum, este: 
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                 (16) 
Relaţia (16) devine: 
 

0
222

,1,,1,,,1 =⋅Δ⋅
Δ
⋅+⋅

Δ
Δ

−
+⋅

Δ
Δ

−
+⋅Δ

Δ

− +−− lyxMlx
y

TT
lx

y
TT

ly
x

TT nmnmnmnmnmnm λλλ
 (17) 

Ecuaţia de determinare a temperaturii în condiţiile menţionate este: 
( ) 042
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                          (18) 
Pentru analizarea câmpului de temperaturi din secţiune, în regim tranzitoriu, se poate aplica din nou 

ecuaţia de bilanţ a fluxurilor termice, cu observaţia că suma fluxurilor termice care intră în celula de calcul 
trebuie să fie egală cu fluxul termic acumulat în celula respectivă, în pasul de timp considerat. De asemenea, 
trebuie avută în vedere discretizarea atât în spaţiu cât şi în timp. În aceste condiţii, din punct de vedere 
temporal, temperatura din nodul de calcul poate fi determinată în funcţie de valoarea obţinută la pasul anterior 
de calcul (metoda explicită) sau la pasul curent de calcul (metoda implicită). În cazul metodei explicite de 
calcul se pune problema stabilităţii soluţiei în timp ce la metoda implicită, soluţia va fi necondiţionat stabilă. 

În continuare se exemplifică aplicarea metodei bilanţului fluxurilor termice la determinarea temperaturii 
unui nod interior, prin metoda explicită. Ecuaţia de bilanţ a fluxurilor termice este în acest caz: 

acumulatnmnmnmnmnmnmnmnm QQQQQ &&&&& =+++ →+→+→−→− ),(),1(),()1,(),()1,(),(),1(             (19) 
Această relaţie se scrie: 
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                                                (20) 
unde: τΔ  este pasul de timp, p reprezintă momentul anterior, iar 1+p  momentul actual de calcul. 
Ecuaţia de recurenţă pentru nodul de calcul va fi: 
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 este criteriul adimensional Fourier. 

Condiţia de stabilitate necesară este legată de coeficientul temperaturii la momentul anterior, 
p

nmT , . Acest 
coeficient trebuie să fie mai mare sau egal cu zero. Deci, în situaţia considerată este necesar ca: 

4
1

≤Fo
                                                           (22) 

În cazul schemei explicite, este necesar ca în cazul tuturor tipurilor de noduri cu ecuaţii de calcul 
distincte, să se pună condiţia de stabilitate rezultantă. Pasul de timp, se va alege în conformitate cu aceste 
condiţii de stabilitate. 

În cele ce urmează se va exemplifica aplicarea metodei bilanţurilor fluxurilor termice descrisă anterior, pe 
secţiunea transversală a unui element de construcţie, secţiune în formă de T, solicitată termic simetric faţă de 
axa verticală y.  

Aplicând relaţiile de mai sus pentru structura considerată în regim staţionar, rezultă următoarele ecuaţii: 
Nod 1: 8004 421 −=++− TTT ; 

Nod 2: 4004 5321 −=++− TTTT ; 
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Nod 3: 40042 632 −=+− TTT ; 

Nod 4: 50082 541 −=+− TTT ; 

Nod 5: 1002102 76542 −=++−+ TTTTT ; 

Nod 6: 042 8653 =+−+ TTTT ; 

Nod 7: 10028 9875 −=++− TTTT ; 

Nod 8: 042 10876 =+−+ TTTT ; 

Nod 9: 1006 1097 −=+− TTT . 
Sistemul de ecuaţii liniar obţinut, poate fi scris sub formă matricială, ţinând cont că matricea 

coeficienţilor este: 

 
iar matricea termenilor liberi: 

 
Soluţia se obţine prin înmulţirea inversei matricei coeficienţilor cu matricea termenilor liberi: 

 
Pentru validarea soluţiei obţinute, se va considera un bloc care să conţină mai multe celule de calcul, şi se 

va face bilanţul fluxurilor termice pe acest bloc. 
Astfel, suma fluxurilor termice conductive care intră în blocul considerat, trebuie să fie egală cu suma 

fluxurilor termice convective către aerul înconjurător structurii. De menţionat că, latura din dreapta a blocului a 
fost luată chiar axa de simetrie termică a secţiunii, axă la nivelul căreia nu avem transfer de căldură (latură 
adiabatică). 



 155

 
Fig. 2 Geometria blocului de verificare a calculului şi fluxurile termice aferente acestuia. 

 
Fluxul termic conductiv liniar total pentru blocul considerat este: 
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Înlocuind cu valorile calculate ale temperaturilor se obţine: 
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⎢⎣
⎡=

m
WQ liniarconductiv  4308,752  
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Fluxul termic convectiv către aerul înconjurător blocului considerat este: 
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Înlocuind cu valorile calculate ale temperaturilor se obţine: 

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡=

m
WQ liniarconvectiv  43,752  

&

 
Se observă că ecuaţia bilanţurilor termice scrisă pentru blocul considerat se verifică, adică: 

liniarconductivliniarconvectiv QQ    
&& ≅  

În continuare se va calcula fluxul termic liniar cedat de structura încălzită către fluidul (aerul) 
înconjurător: 
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. 
Înlocuind cu valorile calculate ale temperaturilor se obţine: 

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡=

m
WQ liniarcedat  986,262  

&

 
Metoda prezentată reprezintă un instrument de lucru util pentru activitatea de analiză a câmpului de 

temperaturi din interiorul structurilor supuse unor solicitări termice ridicate, precum cele date de un incendiu. 
Având în vedere soliditatea metodei, aceasta poate fi folosită cu succes şi în analiza altor tipuri de fluxuri 
(precum cele din domeniul electric). 
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Subject 17: The paper presents the possibility of estimating the destructive intensity of vapors and gas 
explosions. 

 
În cadrul conceptului de “Situaţie de urgenţă”, exploziile ocupă un rol important mai ales din punct de 

vedere al activităţii de prevenire. Unităţile industriale sunt cele mai periclitate, cu toate că astăzi se utilizează 
materiale de calitate şi se adoptă măsuri de protecţie în consecinţă. Deşi există o clasificare a substanţelor din 
punct de vedere al pericolului de incendiu (explozie) opinăm că este necesară şi o împărţire a lor în funcţie de 
efectele distructive produse în cazul în care aceste substanţe explodează. 

Pericolul de explozie poate apare la transportul şi manipularea substanţelor combustibile (inflamabile) sau 
în cadrul unor procese tehnologice. Nu este absolut necesar ca explozia să fie de natura unei oxidări rapide, ci 
poate avea la bază o transformare fizică (explozie tip Bleve), în care decomprimarea bruscă a unui fluid în 
anumite condiţii să prezinte toate caracteristicile exploziei, în lipsa totuşi a unei reacţii chimice de ardere. 

Exploziile produc presiuni mari, care prin unda de şoc apărută cauzează distrugeri, iar dacă se 
înregistrează temperaturi ridicate şi flăcări, în mod sigur fenomenul exploziv este urmat de incendiu. 

Şi în cazul exploziilor tip Bleve, pe lângă distrugeri de ordin mecanic se pot ivi incendii atunci când 
fluidele decomprimate brusc sunt de natură inflamabilă (cazul incendiului produs la campingul spaniol Los 
Alfaques ). Exploziile de vapori şi gaze care fac obiectul prezentării de faţă se pot produce cu o viteză de ardere 
mai mică sau mai mare decât viteza sunetului. În acest mod se diferenţiază între ele aceste combustii rapide 
folosindu-se termenii de „deflagraţie” şi „detonaţie”. 

În primul caz reacţia chimică de ardere se produce cu o viteză a frontului de flacără inferioară vitezei 
sunetului în mediul nears. 

În a doua situaţie, viteza de propagare a flăcării este superioară vitezei sunetului (mergând până la 1 – 4 
km/s). Este de dorit ca cei doi termeni arătaţi mai sus să fie utilizaţi cu discernământ atât în mediile de 
specialitate cât şi în domeniul jurnalistic. 

Diferenţa esenţială între un incendiu şi o explozie constă în lipsa unei presiuni notabile asupra mediului 
ambiant în cazul incendiului. Comparativ, explozia poate genera presiuni de 60 – 100 ori mai mari decât cea 
iniţială. Acest ultim aspect este deosebit de important şi este legat de amploarea distrugerilor provocate. 

Presiunea de explozie (Pex) într-un recipient sau aparat poate fi estimată cu următoarea formulă: 

   n
m

T
TpP ex

ex ⋅
⋅

=
0

0

                                            [Pa] 
unde:     P0 – presiune iniţială (înainte de explozie ) [Pa] 
 Tex – temperatura de explozie [K] 
 T0 – temperatura iniţială [K] 
 m – număr de volume molare înainte de explozie 
 n – număr de volume molare după explozie 
 
Exemplu:  
Arderea explozivă a monoxidului de carbon se face după reacţia: 
 2CO + O2 + 3,762 N2 = 2CO2 + 3,76 N2 
Numărul de moli intraţi în reacţie este: 
n= 6,76 moli (2+1+3,76) 
Numărul de moli după explozie este: 
m=5,76 moli (2+3,76) 
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Rezultă că la T0=20+273=293 K şi o presiune iniţială de 10 Pa explozia produce o presiune de: 

25,70
76,6
76,5

293
241610

=⋅
⋅

=exP
 Pa 

Un alt parametru al exploziilor care se găseşte într-o relaţie directă cu gradul său distructiv este viteza de 
creştere a presiunii (brizanţa). Aceasta este reprezentată de valoarea tangentei trigonometrice în punctul de 
inflexiune al curbei de creştere în timp a presiunii de explozie.  

 

 
De exemplu: o creştere a presiunii în urma exploziei, până la valoarea de 15 bar într-un interval de 0,025 

secunde exprimă o brizanţă de: 

600
025,0
15

=== αtg
dt
dp

 bar/s 
Cu cât valoarea brizanţei creşte cu atât explozia produce distrugeri mai mari. 
Presiunea maximă de explozie şi viteza maximă de creştere a presiunii reprezintă cei mai importanţi 

factori caracteristici ai unei explozii. Acest lucru este valabil nu numai în cazul gazelor sau vaporilor, ci şi în 
situaţia unor materiale considerate incombustibile, dar care în formă pulverulentă, în suspensie în aer, pot 
genera explozii violente (aluminiu, zinc, zirconiu). La acestea din urmă se pot adăuga substanţe de origine 
organică (prafuri alimentare: zahăr, cacao, scorţişoară etc.) care, de asemenea, sunt explozive şi au o viteză mai 
redusă a frontului de flacără, şi generând uzual deflagraţii. 

Pentru caracterizarea efectului de distrugere în caz de explozie a unor astfel de substanţe, se determină 
indicele (adimensional) I52

ex  care se raportează la gazul etalon 1,2 dicloretan. 

2max
2max

1max
1max

P
dt
dp

P
dt
dp
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=

 
unde: 

1max
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

dt
dp

 - viteza maximă de creştere a presiunii gazului de evaluat în caz de explozie măsurată în [bar/s] 
Pmax1 – presiunea maximă de explozie a gazului de evaluat [bar] 

2max
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

dt
dp

- viteza maximă de creştere a presiunii gazului etalon (1, 2 dicloretan) 

2max
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

dt
dp

= 637 ats-1 
Pmax 2 – presiunea maximă dezvoltată în caz de explozie a gazului etalon; 
Pmax 2 = 6,58 at 
 

În funcţie de indicele Iex gazele şi vaporii se pot clasifica în 5 categorii 
 

Clasa de explozie Valoare Iex Caracterizarea exploziei 
                  I                >30 Foarte violentă 
                 II              20 - 30 Violentă 
                III              10 - 20 Puternică  
                IV               5 - 10 Medie 
                 V                 <5 Slabă  

                                                 
52 Iex nu indică pericolul diferit de a exploda al substanţelor arătate, ci le ierarhizează din punct de vedere al efectelor produse în caz de explozie. 
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Iată împărţirea pe categorii a unor gaze şi vapori cu pericol de explozie 
 

Substanţe Presiunea 
maximă de 

explozie 
Pmax [at] 

Viteza maximă 
de creştere a 

presiunii 

max
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

dt
dp

 

Iex 
(indicele de 
explozie) 

Clasă de explozie 

acrilonitril 7,63 196 3,57 V 
benzen 7,2 296 5,09 IV 
benzină 7 231 3,86 V 
butan 6,79 161 2,61 V 
butanol 7,28 189 3,28 V 
ciclohexan 7,85 268 5,02 IV 
cloreten 7,8 226 4,21 V 
1,2 dicloretan 6,58 637 1 V 
dietileter 7,28 210 3,65 V 
dizopropileter 7,14 117,25 2 V 
1,2diclorpropan 6,16 77 1,13 V 
dimetilbenzal 7,2 222 3,81 V 
etanal 6,58 147 2,31 V 
etan 6,86 175 2,86 V 
etanol 6,93 175 2,8 V 
etenă 8,33 595 11,82 V 
etanmetilglicol-
ester 

7,6 324 5,88 IV 

etanbutil ester 8,1 284 5,49 IV 
hexan 7,45 238 4,23 V 
hidrogen 7,07 770 12,99 III 

metanol 7,1 244 4,13 V 
metilbenzen 6,44 168 2,58 V 

propan 6,72 224 3,59 V 

propanol 7,1 218 3,69 V 
sulfură de C 7,8 340 6,33 IV 
tricloretan 6,4 35 0,53 V 
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Subject 18: The paper analyses phenomena occurred when disconnecting compensating coils. 

 
Rezumat: În lucrare se analizează fenomenele apărute la deconectarea bobinelor de compensare, 

fenomene care duc la creşterea tensiunii la borne şi la apariţia smulgerii de curent. Lucrarea prezintă şi un 
model matematic al acestor fenomene, realizat cu ajutorul programului MatLAB-Simulink. 

Cuvinte cheie: curent de scurtcircuit, bobina de compensare, curent smuls, curent de rupere, 
deconectare, reţele electrice. 

 

1. Generalităţi 
Bobinele de compensare sunt elemente importante care trebuie protejate împotriva regimurilor anormale 

de funcţionare, din cauza influenţei pe care acestea o au asupra funcţionării reţelelor de transport al energiei 
electrice. Datorită modului lor de conectare în reţea, bobinele de compensare sunt protejate de efectele 
nefavorabile ale supracurenţilor. În regim de conectare, este posibilă creşterea temporară a curentului până la o 
valoare maximă, valoare inferioară dublului valorii de vârf a curentului în regim normal de funcţionare. 

Curentul de conectare nu prezintă o solicitare periculoasă din punct de vedere termic şi electrodinamic 
pentru bobina de compensare. 

Din punct de vedere al solicitărilor, deconectarea bobinelor de compensare face parte din categoria 
deconectării sarcinilor mici inductive cu particularităţile: curentul întrerupt este redus ca valoare, egal cu 
curentul nominal al bobinei, deci mult inferior curentului de rupere al celor mai puţin performante 
întrerupătoare; datorită valorii mari a inductanţei bobinei. Energia înmagazinată sub formă de energie 
magnetică este transferată în capacitatea proprie a bobinei şi celorlalte elemente din schemă, conducând la 
creşterea tensiunii la borne, care reprezintă o solicitare dură pentru izolaţia bobinei. În funcţie de performanţele 
întrerupătorului şi de anumiţi parametri aleatori (momentul deschiderii contactelor în raport cu trecerea prin 
zero a tensiunii, distanţa între contacte în momentul întreruperii curentului etc.) se poate produce o reaprindere 
a arcului în întrerupător, ceea ce poate genera solicitări suplimentare (tensiuni cu viteză mare de variaţie) ale 
izolaţiei primelor spire ale bobinei; determinări efectuate asupra întrerupătoarelor au arătat că în majoritatea 
cazurilor, întreruperea curentului nu se produce în momentul trecerii naturale prin zero, ci puţin înaintea acestui 
moment, fenomen denumit smulgere de curent [4]. 

Apariţia smulgerii de curent datorate unei instabilităţi a 
arcului, se manifestă printr-o oscilaţie a curentului cu o 
frecvenţă ridicată şi cu o amplitudine care creşte rapid, 
suprapusă peste curentul de frecvenţă industrială (50 Hz). Astfel 
se produce o trecere prin zero a curentului mai devreme decât 
momentul în care ar trece în mod normal (fig. 1). La trecerea 
prin zero, datorită principiului de funcţionare al întrerupătorului, 
curentul este întrerupt. Valoarea pe care ar avea-o curentul de 
frecvenţă industrială în momentul întreruperii se numeşte curent 
smuls (is). Trecerea curentului de la valoarea is la zero (0) poate 
fi considerată instantanee, datorită faptului că frecvenţa de 
oscilaţie este mult mai mare decât frecvenţa industrială. 

 

Fig. 1. Smulgere de curent 

is 

 

i 

t 
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Valoarea curentului smuls [4] depinde de foarte mulţi parametri, din care cei mai importanţi sunt: mediul de 
stingere, numărul de camere de stingere conectate în serie pe pol (curentul smuls creşte o dată cu creşterea 
numărului de camere pe pol); valoarea capacităţii echivalente văzute la bornele întrerupătorului (cu cât 
capacitatea este mai mare, cu atât curentul smuls este mai mare). 

 
2. Comparaţii 
Pentru a se putea face o comparaţie între solicitările la care este supusă în procesul de deconectare bobina 

de compensare, s-a analizat deconectarea unei bobine (tip DFAL 400 kV/100 MVar) prin intermediul unui 
întrerupător IO şi un întrerupător cu SF6 (provenienţă ABB). În cazul întrerupătorului IO (400 kV/1600 A), se 
obţin în mod constant smulgeri de curent pe fiecare fază, însoţite de reaprinderi simple sau multiple ale arcului 
electric în întrerupător. Valoarea maximă a coeficientului de supratensiune este k = 2,32, inferioară valorii 
maxime admisă de norme (k = 2,4), dar apropiată de aceasta. Deoarece valoarea curentului smuls este redusă în 
comparaţie cu curentul nominal, valoarea se poate calcula indirect, pornind de la valoarea tensiunii maxime. 

( )2
0

2
max uu

L
Cis −=

,                                                         (1) 
în care: C - capacitatea totală a bobinei şi a echipamentelor conectate la borne; L – inductanţa totală a 

bobinei şi a racordului; umax – tensiunea maximă obţinută în urma smulgerii; u0 – tensiunea în momentul 
întreruperii curentului. 

Datorită numărului mare de reaprinderi înregistrate se poate face o analiză statistică a datelor, astfel încât 
să se obţină valoarea maximă a curentului smuls. Dependenţa între numărul de realizări (N) ale unui curent 
smuls şi valoarea acestuia (is) este reprezentată în figura 2. Cu aceste date, se poate calcula valoarea medie a 
curentului smuls, is med şi abaterea standard s1, cu formulele (2) şi (3): 
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Utilizând principalele caracteristici ale bobinei 
DFAL 400 kV/100 MVar: curent nominal: 144,3 A la 
400 kV; inductanţă: 5,017 H (valoare medie); 

capacitate între o înfăşurare şi masă: 3 531 pF (valoare medie); capacitatea longitudinală a unei înfăşurări de 
fază: 345 pF (valoare medie); cos ϕ: 0, 0078295 se obţin: 

 
 is med = 11,26 A şi s1 = 3,85 A. 
 
În cazul întrerupătorului cu SF6, numărul de smulgeri de curent este mult mai mic (în mod curent numai 

pe o fază a întrerupătorului). În acest caz nu se obţin reaprinderi ale arcului electric în întrerupător. Valoarea 
maximă a coeficientului de supratensiune este: k=2,29 – pentru întrerupătorul fără dispozitiv de sincronizare şi 
k = 1,89 pentru întrerupătorul cu dispozitiv de sincronizare. Din cauza numărului redus de smulgeri de curent, 
nu se poate face o analiză statistică a rezultatelor, dar se pot observa diferenţe mult mai mici între valorile 
curenţilor smulşi, deci se poate afirma că abaterea standard este inferioară întrerupătorului IO. 

 
3. Modelarea fenomenelor 
Modelarea fenomenelor care au loc la deconectarea sarcinilor mici inductive se bazează pe utilizarea unor 

circuite echivalente, monofazate. Circuitele trifazate sunt folosite în cazul în care cuplajele: inductiv sau 
capacitiv dintre faze sunt importante. În funcţie de particularităţile sistemului şi de fenomenele care trebuie 
analizate, numărul de elemente luate în considerare este diferit, deci este posibil să se folosească mai multe 
scheme echivalente. 

 

Fig. 2. Dependenţa între numărul de realizări ale 
unui curent smuls şi valoarea curentului smuls 
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În figura 3 se prezintă schema electrică echivalentă monofazată care modelează fenomenul de 
deconectare a bobinelor de compensare. 

 

 
Circuitul cu o singură frecvenţă de oscilaţie, format din sursa de tensiune us, rezistenţa Rs, inductanţa Ls şi 

condensatorul Cs, modelează sistemul electric de putere. 
I reprezintă întrerupătorul, circuitul serie Lp, Cp conectat în paralel cu întrerupătorul I modelează 

oscilaţiile de înaltă frecvenţă, care se produc la valori mici ale curentului. 
Circuitul aval, reprezentat de elementele Rb, Lb (care modelează racordul dintre întrerupător şi bobină) şi 

R, L, C (care modelează bobina de compensare). 
Condensatorul C include pe lângă capacitatea proprie a bobinei şi capacitatea celorlalte echipamente 

(transformator de tensiune, descărcător) conectate între circuitul aval şi pământ. Pentru modelarea fenomenelor 
s-au abordat în literatura de specialitate din ţară şi din străinătate, două direcţii principale: calculul tensiunilor 
de restabilire folosind metode de analiză a circuitelor [3] şi utilizarea unor metode de calcul numeric [4]. 

 
3.1. Modelul folosit 
Ţinând cont de caracteristicile nominale şi constructive ale bobinei (neutrul legat direct la pământ, miez 

cu cinci coloane – deci nu există cuplaj prin fluxul magnetic din miez) şi ale reţelei (neutrul legat la pământ), se 
poate utiliza o schemă monofazată. Pentru determinarea valorilor maxime ale tensiunilor de restabilire, care pot 
solicita în exploatare bobina de compensare, a fost realizat un model în SIMULINK – Mat LAB [1] al 
circuitului (fig. 4). 

Pe lângă elementele prezentate în figura 3, această schemă mai cuprinde câteva blocuri care modelează 
funcţionarea întrerupătorului. Astfel modulul model întrerupător reprezintă schema unui întrerupător 
monopolar; închiderea acestuia este instantanee, la momentul comutării intrării închidere, de la valoarea zero la 
valoarea 1. 

Deschiderea este comandată prin comutarea intrării deschidere de la 0 la 1 şi poate fi realizată diferit, în 
funcţie de valoarea intrării curent smuls: dacă intrarea curent smuls are valoarea nulă, deschiderea circuitului se 
realizează la prima trecere prin zero a curentului prin întrerupător; dacă intrarea curent smuls are valoarea 
nenulă, deschiderea circuitului se produce în momentul comutării din 0 în 1 a intrării deschidere, deci poate 
simula o smulgere de curent. 

Modulul verificare condiţii reaprindere compară valoarea momentană a tensiunii de restabilire (tensiunea 
care apare pe întrerupător) după deschiderea acestuia cu tensiunea de ţinere a întrerupătorului (tensiunea pe care 
o poare suporta, în fiecare moment, întrerupătorul, fără să apară o reaprindere sau o reamorsare).  
Atunci, tensiunea de restabilire depăşeşte tensiunea de ţinere, ieşirea reaprindere comută din 0 în 1 şi  
comandă închiderea întrerupătorului. Tensiunea de ţinere a întrerupătorului este modelată printr-o variaţie 
liniară: 

 

 

Fig. 3. Schema electrică echivalentă monofazată 
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tkuut ⋅+= 0 ,                                                          (4) 

unde: 0u - este valoarea iniţială; k – coeficientul de creştere; t – timpul măsurat din momentul întreruperii 
efective a curentului prin întrerupător. 

Modulul calcul curent smulgere are ca intrări comandă deschidere şi autorizare smulgere, care este 0 
dacă se doreşte întreruperea curentului la trecerea prin 0 şi 1, când se doreşte realizarea unei smulgeri de curent. 

 
3.2. Rezultatele modelării 
Modelul [1] a fost realizat pentru determinarea valorii probabile maxime a tensiunii de restabilire la care 

poate fi solicitată în exploatare bobina de compensare, atunci când pentru comutaţie se foloseşte un întrerupător 
cu ulei puţin (fig. 5). Valoarea tensiunii maxime rezultată este de 593 kV, ceea ce corespunde unui coeficient de 
supratensiune de k = 2,58, superior valorii admise de norme. 

 
În figura 6 este prezentat un exemplu de reaprindere a arcului în întrerupător. 

4. Concluzii 
Rezultatele obţinute în urma modelării solicitărilor au condus la următoarele concluzii: 
- în cazul întrerupătorului IO: 

 

 

Fig. 4. Modelul SIMULINK. 
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- se obţin supratensiunile de comutaţie cele mai ridicate (574, 1 kV; k = 2,32); dispersia curenţilor smulşi 
este foarte mare, ceea ce poate conduce la valori şi mai ridicate ale supratensiunilor de comutaţie; 

- se obţin în mod curent reaprinderi simple sau multiple pe una sau mai multe faze, ceea ce generează 
supratensiuni rapide de valoare mai mare decât supratensiunile provocate de smulgerea de curent; 

Utilizarea întrerupătorului cu SF6 fără dispozitiv de sincronizare conduce la supratensiuni de valoare 
maximă mai scăzută decât întrerupătorul cu IO (561, 04 kV; k = 2,29). 

- se produc smulgeri de curent, dar valorile curenţilor smulşi sunt mai mici decât pentru întrerupătorul cu 
IO, datorită faptului că întrerupătorul cu SF6 are numai două camere de stingere (mai puţine decât întrerupătorul 
cu IO). 

- valoarea curentului smuls scade o dată cu numărul de camere de stingere, deci rezultă reducerea 
supratensiunilor de comutaţie pe borna aval a întrerupătorului. 

- întrerupătorul cu SF6, nu duce la reaprinderi ale arcului electric, deci nu produce tensiuni tranzitorii 
rapide de valoare ridicată. 

- utilizarea dispozitivului de sincronizare duce la micşorarea timpului de ardere al arcului electric în 
întrerupător: stingerea se va produce totdeauna la prima trecere prin zero după separarea contactelor, deci arcul 
va arde cel mult 10 ms. 

Când întrerupătorul nu este prevăzut cu dispozitiv de sincronizare, datorită caracterului aleator al 
comenzii, este posibil ca deschiderea contactelor să survină puţin înainte de trecerea prin zero. De aici rezultă 
un timp de arc mai mare. Deoarece întrerupătoarele cu SF6 se caracterizează printr-o creştere a curentului smuls 
cu timpul de arc, [2], [4] supratensiunile vor fi mai mici atunci când curentul smuls este minim (cum este cazul 
utilizării dispozitivului de sincronizare). 
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Subject 19: The paper presents the main general and specific elements on the concept of fire causes research. 
 
Rezumat 
 
În articol se prezintă unele aspecte referitoare la cercetarea cauzelor de incendiu, în general şi în 

particular, situaţia cauzelor de incendiu având natură electrică. 
De asemenea, se tratează unele elemente referitoare la fenomenul electric, prin exemple particulare/speţe 

de caz. 
Corespunzător s-au emis o serie de termeni specifici, ecuaţiile de iniţiere şi postiniţiere pentru incendiu, 

cele mai importante informaţii referitoare la sursele de natură electrică. 
 
Terminologie specifică 
 
Tactica stabilirii împrejurărilor şi cauzelor de incendii – sistemul de reguli prin care se realizează 

efectuarea organizată, operativă şi oportună a activităţii de cercetare la faţa locului, stabilirea competenţelor, 
elaborarea şi verificarea ipotezelor, modul de cooperare cu specialiştii/alte organe abilitate prin lege. 

Tehnica de cercetare – totalitatea mijloacelor tehnice şi metodelor ştiinţifice utilizate în scopul 
descoperirii, examinării şi interpretării examinării amprentei incendiului, urmelor şi altor mijloace de probă, 
precum şi efectuarea expertizelor tehnico – ştiinţifice de specialitate. 

Scurtcircuit electric – fenomen care se generează atunci când izolaţia dintre două conductoare ale unei 
reţele sau ale unui aparat se degradează şi între care există o diferenţă de potenţial, acestea putând ajunge în 
contact unul cu celălalt sau când izolaţia unui conductor aflat sub tensiune faţă de pământ se degradează. 

 
2. Ecuaţia iniţierii/postiniţierii unui incendiu. Conceptul de iniţiere a unui incendiu 
 
Fenomenul de iniţiere a unui eveniment de tip incendiu se poate defini prin intermediul  ecuaţiei: 

                              iniţiere incendiu ),,,,(),,,( 43231214321 xxxxxfxxxxf == ,         (1) 
iar, dezvoltarea unui  incendiu/unei arderi/unei combustii sau post iniţiere incendiu se poate defini prin 

intermediul ecuaţiei : 

                                   post iniţiere incendiu = )',','(' 32312 xxxfarderii =Δ ,                     (2) 

în care, cu arderiiΔ  s-a notat triunghiul arderii. 
                Din punct de vedere spaţio-temporal, relaţia (1) care semnifică  iniţierea unui incendiu se poate 

defini şi prin intermediul ecuaţiei: 

                                             iniţiere incendiu
),(.min

4

1
ii

k

k
k stxI

=

=

=
,                                (3) 

 care reprezintă valoarea minimă de timp la care se realizează intersecţia variabilelor puse în discuţie, în 
raport cu anumite condiţii de legătură, determinate în principal de timp şi spaţiu: 

                                                   tti =  şi ssi = , pentru 4,1=i .                                    (4) 
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Variabilele care intervin în relaţia (1) sunt: 1x  - mijlocul sau elemente componente din structura sa ; 2x - 

sursa (de natură electrică sau neelectrică); 31x - primul material care se poate aprinde; 32x  - aerul atmosferic 
care, pentru a contribui la iniţierea unui incendiu este necesar şi suficient să conţină oxigen, la presiune 

atmosferică ( 1,0≅ MPa), în limitele (16…21)%; 4x  - împrejurarea; t, s - momentul de timp respectiv 
spaţiul/volumul la/în care se realizează simultan condiţiile enunţate mai sus. 

Egalitatea dată de relaţiile (1) şi (2) reprezintă condiţia de necesar şi suficient, ca un eveniment de tip 
incendiu să se dezvolte în timp şi spaţiu; această egalitate, poartă numele de ecuaţia cauzei unui  
incendiu/iniţierii unui incendiu. 

Pentru realizarea temperaturilor de: aprindere sau inflamare după caz, este necesar ca variabila 2x  să 
genereze  energie suficientă pentru iniţierea unui eveniment de tip incendiu / explozie. 

 
2.1 Condiţii de legătură /existenţă pentru incendiu  
 
                  Pentru ca un incendiu să se iniţieze este necesar şi suficient să existe simultan următoarele 

condiţii: 

                        - variabilele/parametrii ix , admit o dependenţă de timp şi spaţiu: ix = ),( kji stx , pentru 

care, i = 4,1  şi 0, ≥kj ; atunci când timpii corespunzători realizării variabilelor coincid, are loc fenomenul de 
iniţiere a  unui incendiu, în condiţiile în care, sunt îndeplinite celelalte condiţii ; 

                        - din punct de vedere matematic, variabilele/parametrii ix , admit proprietatea că pot fi 
dependente/independente unele faţă de altele, raportat la apariţia/generarea lor: 

                       - dacă 1x  este dependent de 2x , mijlocul este/reprezintă sediul fenomenului, adică acesta 
conţine sursa;  

                      - dacă 1x  nu este dependent de 2x , mijlocul nu este/nu reprezintă sediul fenomenului, adică 
acesta nu conţine sursa;  

                       - energia de aprindere/ energia care trebuie generată este necesar şi suficient să fie cel 

puţin egală cu energia minimă de aprindere a materialului iE ,care participă/intervine la iniţiere: .minE ≥ .iE ; 
                       - distanţa dintre sursă şi  primul material care se poate aprinde admite o valoare maximă, 

peste care influenţa dată de energia sursei nu mai are efect: ),( 312 xxd ≤ .maxd .  
                         - corespunzător fenomenului incendiu, se pun în discuţie două temperaturi de considerate 

uzuale/ de lucru, de aprindere/autoaprindere. 
Stabilirea cauzei unui incendiu presupune identificarea, evaluarea şi analiza parametrilor care constituie 

ecuaţia (1), denumită generic ecuaţia iniţierii unui incendiu. 
Cauza unui incendiu poartă numele sursei; spre exemplu, dacă un incendiu are ca sursă un scurtcircuit 

electric, atunci cauza acelui incendiu este scurtcircuitul electric. 
Din punct de vedere fenomenologic, un incendiu poate genera/poate fi urmat de una sau mai multe 

explozii, respectiv de un incendiu sau mai multe incendii; realizarea după caz a evenimentelor menţionate, este 
dependentă de o serie de parametri cum sunt: temperatura/presiunea mediului, cantitatea de combustibil, 
starea de agregare, concentraţia de oxigen în aer, limitele de explozie etc. 

 
3. Elemente generale şi specifice referitoare la conceptul de cercetare a cauzelor de incendiu 
 
Dată fiind importanţa pe care o comportă fenomenul incendiu, în activităţile curente ale realităţii 

obiective în care trăim, autorii şi îndrumătorul articolului consideră că este necesară ridicarea la rang de 
concept a sintagmei “cercetare a cauzelor de incendiu”. 

La art. 11. lit. f), şi s), din H.G.R. nr. 1492/09.09.2004, referitor la principiile de organizare, funcţionarea 
şi atribuţiile serviciilor de urgenţă profesioniste, se specifică faptul că Inspectoratele pentru Situaţii de Urgenţă 
au ca atribuţii principale, următoarele:   

             -  “participă la cercetarea cauzelor de incendiu, a condiţiilor şi împrejurărilor care au determinat 
ori au favorizat producerea accidentelor şi dezastrelor”; 

             - “stabilesc, împreună cu organele abilitate de lege, cauzele probabile ale incendiilor ”. 
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                 Activitatea de cercetare şi stabilire a cauzelor probabile de incendiu se organizează şi se 
desfăşoară în concordanţă cu prevederile Codului de procedură penală, instrucţiunea ministrului de interne 
nr.420/2003 şi ale metodologiei de cercetare şi stabilire a cauzelor probabile de incendiu, aprobate cu ordinul 
Inspectorului General nr. 1104/I.G. din 10.05.2005. 

 
4. Surse de aprindere 
 
Sursele de aprindere pot fi catalogate după natura lor, în:  
               - electrice (arc electric, electricitate statică sau scânteie electrostatică, scurtcircuit electric); 
              - neelectrică (flacără deschisă, autoaprindere, flacără închisă, reacţie chimică, frecare, 

trăsnet/descărcare electrică atmosferică, scântei mecanice, efectul termic al curentului electric, explozia, 
efectul termic al unor substanţe incendiare aprinse, jar, radiaţie solară, energie nucleară etc.).  

     Modalităţi de clasificare a surselor de aprindere sunt prezentate în ordinul Inspectorului General 
nr.1116/I.G./2005. 

 
5. Surse de aprindere cu natură electrică 
5.1 Elemente generale referitoare la cercetarea cauzelor de incendiu având natură electrică 
 
Instalaţiile/echipamentele electrice etc., care constituie diferitele procese tehnologice din industrie şi 

agricultură, au în compunere într-o măsură mai mică sau mai mare, conductori electrici, elemente de protecţie 
la supracurenţi etc. 

Studiul fenomenelor referitoare la cercetarea cauzelor de incendiu relevă faptul că în majoritatea 
situaţiilor, în spaţiile tehnologice şi construcţiile conexe acestora, afectate de incendii, au avut loc deteriorări 
ale instalaţiilor electrice materializate prin: scurtcircuite, deteriorarea totală sau parţială a unor siguranţe 
fuzibile de protecţie, deteriorarea unor elemente de protecţie prin relee, topirea totală/parţială a unor 
conductori din cupru sau din aluminiu, deteriorarea prin ardere a izolaţiilor unor conductori, deteriorarea unor 
izolatori, precum şi modificări structurale ale conductoarelor existente, în zonele afectate etc. 

Cercetarea cauzelor de incendiu având natură electrică trebuie să se bazeze, în toate cazurile, pe 
argumente fundamentate ştiinţific, fiind astfel necesar, să se analizeze în detaliu, fenomenele care au avut loc 
într-o instalaţie electrică afectată de incendiu. 

  În acest mod, consecinţele se pot pune în evidenţă, de cele mai multe ori, printr-o serie de urme prezente 
în zona incendiului/focarului. 

 
5.2 Aspecte care se urmăresc pe timpul cercetării incendiilor de natură electrică 
 
Pe timpul cercetării cauzelor de incendiu se au în vedere  următoarele elemente principale:   
              - identificarea circuitelor de curent electric care constituie instalaţiile electrice şi compararea 

acestora (existentul din teren) cu proiectele de execuţie şi schemele de conexiuni aferente; 
              - stabilirea/identificarea în mod cât mai exact, a instalaţiilor şi echipamentelor de putere şi 

iluminat, care în momentul generării incendiului se aflau sub tensiune, precum şi a celor care nu erau alimentate 
electric; 

               - evaluarea existenţei şi a stării dispozitivelor de protecţie (siguranţe fuzibile, relee de protecţie 
etc.), corespondenţa acestora cu prevederile proiectelor şi normelor/standardelor de fiabilitate (originale, 
improvizate  etc.); 

                - starea elementelor de conexiune, conectare sau de întrerupere a alimentării cu energie 
electrică, montate în diferite instalaţii (întreruptoare, contactoare etc.); evaluarea stării de funcţionare, 
determinată de modificările constatate, comparativ cu starea normală de funcţionare. 

 
5.3 Urme caracteristice în circuitele alimentate cu energie electrică 
5..3.1 Urme caracteristice referitoare la existenţa tensiunii în circuitele electrice 
 
Observarea modificărilor pe suprafaţa elementelor de conexiune sau existenţa impurităţilor depuse pe 

acestea, furnizează informaţii importante referitoare la starea de conectare sau de deconectare de la tensiune a 
echipamentelor/instalaţiilor. 
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De exemplu, dacă pe filamentul unei lămpi electrice se identifică urme sudate de granule microscopice 
din resturi, având conţinut din sticlă, rezultă că în momentul generării incendiului, lampa electrică se află în 
stare de funcţionare; în caz contrar, dacă particulele de sticlă au muchiile ascuţite şi nu sunt sudate de filament, 
ele fiind prinse/conţinute doar, între spirele acestuia, rezultă că, lampa electrică nu se află în stare de 
funcţionare, sau faptul că, reţeaua corespunzătoare de alimentare cu energie electrică, nu se află sub tensiune. 

Cercetarea optică, se poate efectua prin mărirea la microscop a filamentului lămpii electrice de circa  
(20 ... 50) ori şi/sau utilizând tehnici de fotografiere specifice. 

 
5.3.2 Urme caracteristice referitoare la supraîncărcarea circuitelor 
 
În cazul unui circuit supraîncărcat/supradimensionat, cazul cel mai frecvent al alimentării rezistenţelor 

electrice de putere mare, conductoarele se pot încălzi la temperaturi capabile să degradeze termic şi/sau să 
aprindă izolaţia unui conductor electric. 

În consecinţă, în aceste cazuri, la partea din interior, izolaţia electrică prezintă modificări structurale, care 
constau în deteriorarea sau chiar carbonizarea masei din plastic, aflată în conţinutul elementelor de circuit. 

 
5.3.3 Urme caracteristice referitoare la momentul apariţiei scurtcircuitului 
 
Una dintre problemele care generează numeroase discuţii / puncte de vedere este, dacă scurtcircuitul 

electric a stat la baza generării incendiului sau dacă acesta a fost generat ca efect al temperaturilor ridicate, 
realizată după iniţierea şi dezvoltarea acestuia. 

Pentru soluţionarea acestei probleme este necesar să se examineze resturile de conductoare colectate 
pentru a pune în evidenţă porţiunea/zona din circuit, pe care s-a produs scurtcircuitul, marcată prin apariţia 
unor perlări (marcă electrică). 

Utilizând instrumente specifice, cum este de exemplu microscopul, se pot observa/pune în evidenţă, 
eventualele transformări fizico-chimice care indică prezenţa oxigenului, dacă, închiderea circuitului a avut loc, 
înainte sau după momentul apariţiei incendiului. 

Concentraţia de oxigen, la nivelul solului, pentru presiuni ale mediului înconjurător de aproximativ  
510 Pa, este de (16 – 21)% în atmosfera terestră, 

Dacă în structura metalului se constată modificări care implică prezenţa unor cantităţi reduse  de oxigen, 
rezultă că, scurtcircuitul s-a produs în cursul incendiului, în lipsă de oxigen, consumat în procesul arderii şi 
deci acesta este considerat un efect / consecinţă a  incendiului. 

Această metodă/modalitate este aplicabilă atât în cazul curentului continuu cât şi în cel al curentului 
alternativ, fiind specifică doar conductoarelor din cupru. 

Urmele de încălzire ale conductoarelor, urmare unui scurtcircuit nu trebuie interpretate în mod izolat, ci 
numai luând în consideraţie conexiunea determinată de mediul ambiant, proprietăţile specifice de 
ardere/combustie ale materialelor supuse/existente în spaţiul/focarul incendiului etc.  

Pe măsură ce investigaţiile se derulează este necesar să se utilizeze şi acele date sau indicii care se pot 
evalua prin examinarea materialelor identice structural, cu instalaţia sau conductorul electric 
avariat/deteriorat, în stare neutilizată/ intactă. 

Instalaţiile şi conductoarele electrice intacte trebuie considerate sub aspectul cercetării, drept elemente de 
etalon, compararea lor, cu materialele combustibile/incombustibile deteriorate, constituind elemente tehnice de 
reper şi de verificare a demonstraţiilor cu natură ştiinţifică. 

 
6. Incendii /explozii generate la transformatoarele electrice de mare putere 
 
Incendiile la transformatoarele electrice se datorează, în general, deteriorării izolaţiei şi generării unor 

scurtcircuite. 
Una dintre cauzele care se întâlnesc frecvent, în cazul incendiilor la transformatoarele de mare putere, o 

constituie deteriorarea izolatorilor de trecere prin: crăpare, spargere, rupere etc., care pot genera în 
consecinţă, producerea de arcuri electrice cu intensitate foarte mare, cu perforarea cuvei şi deci, pot în 
consecinţă, să aprindă/ inflameze, uleiul mineral/vaporii de ulei mineral din transformator. 

Funcţie de mărimea transformatorului de mare putere, cantitatea de ulei mineral, variază de la câteva 
tone până la zeci de tone.  
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Generarea fenomenului de scurtcircuit între spirele transformatoarelor, poate determina încălzirea 
excesivă a uleiului mineral din transformator, dilatarea fizică a acestuia, deteriorarea parţială sau totală a 
cuvei şi ulterior, aprinderea/inflamarea vaporilor de ulei mineral, care degenerează în majoritatea cazurilor, în  
explozia transformatorului.  

În asemenea cazuri, de regulă, la incendiu/explozie, sunt implicate doar transformatoarele şi 
conductoarele vecine cu probabilitate redusă de  propagare/dezvoltare a unui eventual eveniment spre zonele 
conexe  transformatoarelor, datorită faptului că aceste zone sunt amplasate la distanţe de siguranţă mare, sau 
sunt protejate prin elemente de construcţie la eventuala acţiune a unui incendiu. 

În general, stabilirea cauzei unui incendiu în asemenea situaţii este relativ mai simplă, datorită faptului că 
în incendiu/explozie  este implicat doar, transformatorul. 

Uleiul de transformator prezintă proprietatea că acesta are temperatura de inflamabilitate cuprinsă între 
(125 – 140)0C care se defineşte ca fiind, temperatura uleiului la care amestecul de vapori de ulei cu aer se 
aprinde la contactul cu o sursă de natură electrică sau neelectrică. 

Temperatura de autoinflamare a uleiului mineral de transformator este apreciată la valoarea de 
aproximativ 300°C şi reprezintă temperatura minimă la care este necesar să se încălzească uleiul mineral pentru 
a se genera aprinderea amestecului de vapori de ulei – aer, fără a veni în contact direct cu o sursă de aprindere, 
considerată ca exterioară amestecului respectiv . 

Acestor valori relativ mici, la prezenţa unor cantităţi mari de ulei mineral (de ordinul zecilor de tone), 
corelată cu existenţa pericolelor de incendiu/explozie implică necesitatea aplicării unor măsuri de prevenire a 
incendiilor/exploziilor pentru astfel de echipamente. 

Ajutajul de evacuare a transformatorului de putere este prevăzută cu o membrană din sticlă care se 
autodeteriorează/sparge în cazul unui defect major la acesta, atunci când presiunea uleiului mineral în cuvă 
creşte până la valori foarte ridicate ale amestecului vapori-aer. 

Se pot stabili cauzele tehnice datorită cărora, releul de gaze a acţionat, în funcţie de proprietăţile gazelor 
acumulate în releu, pe baza informaţiilor referitoare la culoarea acestora, miros etc.  

Spre exemplu, gazele neinflamabile care nu relevă culoare şi miros, indică prezenţa în transformator, 
doar a aerului atmosferic. 

Existenţa gazelor inflamabile de culoare albicioasă, având miros înţepător, indică 
deteriorarea/degradarea parţială sau totală a materialelor izolante utilizate în construcţia transformatorului 
(materiale izolante, hârtie, înveliş din p.v.c. etc.). 

Existenţa gazelor inflamabile de culoare cenuşie (în general, închise la culoare), indică conturnări sau 
supraîncălziri excesive, însoţite de descompunerea uleiului mineral.  

În acelaşi context, existenţa gazelor greu inflamabile de culoare gălbuie indică defecte ale unor materiale 
având structură lemnoasă.  

    
6.1. Arcul electric la transformatoarele de mare putere 
 
Arcul electric este fenomenul generat între contactele de comutaţie ale aparatelor electrice, în procesul 

de întrerupere a circuitelor electrice aflate sub sarcină. 
Acesta se manifestă ca un canal conductor extrem de flexibil/mobil, care se deplasează sub acţiunea 

curenţilor de aer, câmpului electric şi magnetic, în condiţii predefinite; acesta poate să aducă în contact două 
conductoare de potenţial diferit, putând genera astfel scurtcircuite.  

Arcul electric se caracterizează prin temperaturi ridicate, atât în coloana sa, cât şi în punctele sale de 
sprijin, astfel încât acesta poate să genereze solicitări suplimentare faţă de solicitările termice la care este supus 
în mod normal aparatul; alte consecinţe o reprezintă corodarea contactelor de sprijin ale arcului electric. 

Arcul electric generează la vecinătăţile sale gaze/vapori de ulei mineral.  
 
7. Cauze de incendiu generate la autovehicule/autoturisme 
7.1 Scurtcircuite electrice 
În cazul autovehiculelor/autoturismelor, una dintre cauzele frecvente de incendiu, este determinată de  

scurtcircuitul electric, în circuitele electrice de joasă tensiune (bateria de acumulatori şi elementele de circuit 
conexe). 

Evaluarea şi analiza numărului de incendii care au avut loc la autovehicule/autoturisme, relevă faptul că, 
acestea au fost generate în două dintre situaţii: 

                        - la funcţionarea în sarcină pe loc sau în circulaţie; 
                        - la staţionarea fără funcţionare în sarcină. 
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Cu probabilitate ridicată, aceste situaţii se realizează în circuitul de joasă tensiune al autoturismelor. 
                 Exemple de incendii care au ca sursă 2x  – scurtcircuitul electric, sunt:  
                        - 1x - mijlocul care poate genera sursa de aprindere: acumulator auto; conductori electrici; 

lămpi pentru iluminat, elemente de comutaţie, elemente de protecţie etc.; 

                        - 31x  - primul material care se poate aprinde: benzină, motorină, conductori electrici, 
textile etc.; 

                        - 4x - împrejurarea determinantă: echipamente de iluminat electric defecte, neizolate, 
conductori electrici improvizaţi, acumulatori defecţi/ cu improvizaţii, redresor defect/cu improvizaţii, contacte 
electrice cu defecţiuni/improvizate, siguranţe fuzibile improvizate etc. 

      .  
8. Elemente de fenomen referitoare la scurtcircuitul electric 

 
Intensitatea curentului electric, în cazul unui circuit de curent alternativ monofazat, alimentat la 

tensiunea efectivă .efU  cu elemente  R, L, C dispuse în serie, admite expresia:  

                                                                    .

.
.

ech
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,                                                 (5) 
în care impedanţa echivalentă se defineşte ca fiind: 
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Corespunzător, în cadrul locuinţelor unifamiliale/ multifamiliale, consumatorii electrici se leagă în 

paralel. 

Se definesc, în acest context, mărimile, .efI este intensitatea efectivă a curentului electric prin circuit, 
Cl XX ,  - reactanţa inductivă, respectiv reactanţa capacitivă, corespunzătoare circuitului electric. 
 Intensitatea curentului electric de scurtcircuit este determinată de faptul că, expresia impedanţei 

echivalente circuitului electric este necesar să admită o valoare minimă care, în acest caz, admite expresia:  
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circuitul devenind astfel, un circuit rezistiv, având rezistenţa electrică echivalentă 
*

.echR  

Relaţia (7) se obţine pentru CL XX =  însă, cazul în sine, nu oferă informaţii calitative referitoare la 
valoarea intensităţii curentului de scurtcircuit. 

Intensitatea curentului de scurtcircuit în cazul unui autoturism, corespunzător circuitului de joasă 
tensiune, la funcţionarea în sarcină pe loc sau în circulaţie, admite expresia: 

                                                              .
.max.

ech
sc r

EII ==
,                                          (8) 

în care, cu E s-a notat tensiunea electromotoare a bateriei de acumulatori, iar cu .echr s-a notat rezistenţa 
electrică echivalentă internă a bateriei. 

O modalitate de evaluare calitativă a intensităţii curentului de scurtcircuit, pentru o instalaţie electrică, 

ce dotează spre exemplu, o locuinţă unifamilială, la tensiunea 230≅U  volţi c.a., admite expresia: 

                                                    dt
ddI sc
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ρ
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. 43,15

,                                     (9)  
în care, d este diametrul fuzibilului siguranţelor, t - timpul de întrerupere al curentului/de topire a  fuzibilului, c 

- căldura specifică a fuzibilului, 1ρ - densitatea elementului de conductor care constituie circuitul electric, 2ρ - 
densitatea  fuzibilului care constituie elementul de protecţie la incendiu al circuitului. 
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Relaţia (9) are valoare de adevăr pentru temperaturi apropiate de valoarea 20°C şi permite calculul 
intensităţii curentului de scurtcircuit, într-un circuit electric bifazat, cu elemente L, C, pentru care, influenţa 
acestor mărimi asupra instalaţiei electrice în ansamblu, se poate neglija. 

Pentru demonstraţie s-au considerat o serie de ipoteze care permit evaluarea curentului de scurtcircuit, cu 
bună aproximaţie :   

                      - se neglijează modul cum sunt legate elementele rezistive şi reactive din circuit, serie şi/sau 
paralel; 

                      - se neglijează variaţia rezistenţei fuzibilului cu temperatura; 
                      - întreaga cantitate de căldură astfel generată se consideră că este utilizată pentru încălzirea 

fuzibilului, care are temperatura iniţială 0θ ; 
                      - se consideră că fenomenul generează o variaţie bruscă de temperatură, care admite 

expresia: 

                                                                   0θθθ −=Δ t ,                                             (10) 

în care, tθ  se identifică ca fiind temperatura de topire a fuzibilului. 
Mărimile fizice, sunt exprimate în S.I.  
 
Concluzii  
 
Cercetarea cauzelor de incendiu reprezintă o activitate complexă, care se bazează pe o serie de elemente, 

care au într-o măsură mai mare sau mai mică conotaţie juridică şi de fenomen. 
Se pot pune în acest mod, în evidenţă, următoarele elemente care, este necesar, să fie dezvoltate/puse în 

valoare, de către persoanele abilitate/responsabile cu astfel de situaţii/cazuri : 
- concepte conexe domeniului prevenirii/ stingerii incendiilor;  
- elemente /date rezultate din analiza cercetării la faţa  locului;  
- elemente de fenomen corespunzătoare situaţiilor determinate de specificul surselor, dar şi al celorlalte 

variabile care constituie ecuaţia iniţierii unui incendiu. 
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Subject 20: The paper presents the main applications of cellular automates in the study and simulations of 
emergency. 

 
În ultimii ani, în domeniile procesării şi utilizării informaţiei au avut loc deschideri tehnologice şi 

evenimente cu implicaţii largi pentru acest domeniu de vârf. S-au obţinut progrese deosebite la nivel de 
concept, dar au fost aplicate şi în practică unele cercetări mai ales cele legate de realizarea unor calculatoare 
moleculare şi biomoleculare. Au apărut o serie de idei noi privind apariţia "vieţii artificiale", ca un domeniu de 
sine stătător al ştiinţei şi tehnologiei. Rolul important al acestor descoperiri ştiinţifice l-a jucat şi automatul 
celular (AC), o aplicaţie pe cât de simplă, pe atât de deosebită a calculatorului. Automatul celular a stat la baza 
apariţiei calculatorului neuronal, a algoritmilor genetici şi în final la un cuplaj complex şi controversat de 
oamenii de ştiinţă numit «viaţa artificială».  

Automate celulare. Concepte fundamentale 
Automatul celular este o construcţie abstractă, cu proprietăţi complexe şi de multe ori greu accesibile. Un 

automat celular este de fapt un algoritm numeric care constă dintr-o reţea de celule a căror stări pot lua diferite 
valori, evoluând în timp în concordanţă cu o lege fixă, bine definită. După tipul de reţea ele pot fi: 
unidimensionale (1-D), bidimensionale (2-D) sau tridimensionale (3-D). Studiul comportării automatelor 
celulare este util în caracterizarea diferitelor procese naturale, cum ar fi reacţii chimice neliniare, tranzacţii de 
fază, creşterea dendritică a cristalelor, evoluţia galaxiilor, structura spaţială a fluidelor turbulenţe.    

Automatele celulare pot rezolva probleme ştiinţifice, deoarece ele tind să capteze elementele esenţiale ale 
sistemului în care comportamentul global este rezultatul cumulării interacţiunilor la nivelul componentelor 
simple. Automatele celulare pot oferi un mediu de implementare al aplicaţiilor, studiind fenomene complexe, 
bazate pe folosirea discretă a timpului şi spaţiului. Ele sunt implicit paralele, de aceea se mapează foarte bine pe 
computere paralele.  

Trăsăturile fundamentale ale automatelor celulare sunt singularitatea şi omogenitatea. Unitatea 
computaţională de bază a unui automat celular este celula. Aceasta este un sistem dinamic non-linear. Dinamica 
celulelor poate fi continuă în timp – şi în acest caz, e descrisă matematic prin ecuaţii diferenţiale ordinare, sau 
discrete în timp şi în acest caz dinamica e descrisă de o ecuaţie diferenţială. Dinamica ieşirii unui automat 
celular discret în timp este bazată pe o sumă ponderată a tuturor ieşirilor celulelor învecinate, la un moment 
anterior. Vecinătatea este reprezentată printr-un set de valori, iar un indice unic se alege pentru a identifica 
celulele vecine dintr-o vecinătate specificată.  

O astfel de celulă se numeşte autonomă atâta timp cât nici o intrare nu-i modifică dinamica. În condiţiile 
în care excitaţia de la intrare şi starea iniţială se menţin nemodificate, dinamica celulelor poate fi influenţată 
semnificativ de valorile luate de anumiţi parametri. 

În definirea unui sistem celular este foarte important să definim clar domeniul de variaţie al variabilelor 
de stare şi de ieşire. Celula poate fi definită ca un sistem dinamic discret în timp sau ca o tabelă de tranziţii, un 
set de reguli locale, ultimele două moduri de abordare fiind specifice formalismelor automatelor celulare. Este 
foarte important să se stabilească modul în care celulele interacţionează cu vecinii, descriind condiţiile de 
frontieră. Alegerea acestor condiţii poate influenţa dinamica sistemului celular, de aceea acestea trebuie bine 
precizate de la început. Există două variante: 

- folosirea unor condiţii de frontieră periodice; 
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- folosirea unor condiţii de frontieră reflexive (marginile celulelor sunt oglindite, rezultând astfel 
condiţii simetrice de frontieră).  

 
Modelul Stanislas Ulam   
Istoria automatelor celulare îşi are începutul în anii 1940. În acea perioadă matematicianul Stanislas Ulam 

studia evoluţia construcţiei graficelor, care erau generate de reguli simple. La baza acesteia era un spaţiu 
bidimensional, împărţit în mai multe ”celule”. Fiecare din aceste celule putea avea două stări: PORNIT sau 
OPRIT. Pornind de la un anumit model dat, următorul pas în evoluţie era determinat în conformitate cu regulile 
date de vecini. De exemplu, dacă o celulă era în contact cu două celule în starea PORNIT, atunci şi ea trecea în 
starea PORNIT, altfel trecea în starea OPRIT. Ulam care s-a numărat printre cei care au utilizat primele 
calculatoare, a observat imediat că acest mecanism permitea generarea unor figuri complexe, şi ca acestea în 
unele cazuri aveau capacitatea de a se autoreproduce. Cu ajutorul unor reguli simple se puteau construi modele  
extrem de complexe.  

     
Modelul von Neumann  
În paralel, bazându-se pe lucrările lui A. Turing, John von Neumann, care era şi el interesat de teoria 

autoreproducerii automate, lucra la o maşină autoreproductivă, numită "kinematon". Maşina se aştepta să fie 
capabilă să reproducă orice mecanism descris în programele pe care le folosea, inclusiv pe ea însăşi. Aceasta a 
cauzat o problemă de recursivitate, deoarece era necesară o descriere completă a maşinii, care însă nu putea fi 
completă dacă nu conţinea şi o descriere a descrierii. Pentru a fi rezolvată dilema a fost nevoie ca maşina să fie 
capabilă să interpreteze propria descriere ca pe un program ( set de instrucţiuni ) şi ca pe o componentă. 
Această descriere era utilizată pentru a construi noua maşină, în care era abia apoi copiată pentru a crea şi 
propria descriere. Mecanismul corespunde în prezent modului de interpretare al funcţionării ADN-ului, 
descoperit pe baza observaţiilor lui von Neumann. Cercetările realizate l-au condus pe von Neumann la 
următoarele concluzii legate de caracteristicile care ar trebui să fie prezente în cadrul unei maşini 
autoreproducătoare 

-universalitatea computaţională, care reprezintă capacitatea de a opera ca o maşină universală Turing şi de 
a executa orice sarcină computaţională; 

-universalitate structurală care corespunde capacităţii de a construi orice fel de configuraţie în cadrul 
spaţiului celular conform cu o descriere dată, presupunându-se că auto-reproducerea este un caz particular al 
construcţiei universale. 

Pentru a implementa aceste proprietăţi în cadrul unui automat celular, von Neumann a încercat 
proiectarea unui constructor universal, un automat capabil să realizeze orice configuraţie a cărei descriere putea 
fi stocată în datele de intrare. Acest constructor universal este capabil, datorită propriei alcătuiri, să realizeze o 
copie fidelă a sa, deci să realizeze în final autoreproducerea. Automatul conceput de von Neumann utilizează 
200.000 spaţii celulare, fiecare având câte 29 de stări şi o structură de 5 vecinătăţi (celula în sine plus cei patru 
vecini cardinali). 

Una din cele mai cunoscute dintre maşinile realizate, conform acestei teorii, este monolitul din seria"2001 
Space Odyssey". Ulterior, Ulam i-a sugerat lui von Neumann să folosească ceea ce el a numit ”spaţii celulare” 
pentru a-şi construi un sistem autoreproductiv. În acest fel putea renunţa la toate constrângerile generate de 
fizică reală, pentru a lucra într-un univers simplificat care nu pierdea nimic din complexitatea celui real. Acesta 
reprezentă de fapt o grilă bidimensională de elemente identice, iar fiecare element (celula) are o stare autonomă 
finită, iar starea viitoare depinde atât de starea sa prezentă cât şi de a celor 4 celule vecine. În acest cadru de 
lucru von Neumann a putut sa conceapă un automat autoreproductiv înzestrat cu proprietăţi computaţionale şi 
structurale universale. Pornind de aici el a proiectat spaţii celulare, care alcătuiau un univers replicator şi 
realizau o descriere proprie precum şi o maşină Turing, pentru supervizare.  

Din păcate automatul dezvoltat de von Neumann a atins o asemenea complexitate încât nu a admis 
simplificări ulterioare majore. 

Cercetătorul E. F. Cood, ca şi alţi câţiva au încercat să reducă din complexitatea maşinii realizate de von 
Neumann, dar cu toate acestea automatul are încă un grad înalt de complexitate, prea mare pentru a putea 
realiza o simulare. 

În timp ce pentru anumite componente ale maşinii au fost realizate cu succes simulări, sarcina de a realiza 
simularea pentru întreg automatul rămâne deocamdată imposibilă, chiar şi la nivelul tehnologic de astăzi. În 
schimb, automatul celular care a părăsit laboratoarele în 1970, sub numele de Game of Life, realizat de John 
Horton Conway a devenit cunoscut. 
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Modele ulterioare de automate  
Următorul eveniment semnificativ în istoria automatelor autoreproductive o reprezintă dezvoltarea de 

automate, uzual referite ca ”Langton's loop”. Renunţând la cerinţele de universalitate computaţională şi 
constructivă, Langton a creat un automat capabil de autoreplicări non-triviale, caz în care replicările să fie activ 
dirijate chiar de către automat, şi nu ca o consecinţă a regulilor de tranziţie. 

Automatul realizat de Langton se bazează pe componente ale constructorului universal realizat de Cod, 
numit ”emiţător periodic” (”periodic emitter”).  

Automatul prezentat mai sus este în esenţă o buclă pătratică, cu teci interioare şi exterioare, unde datele 
necesare pentru construcţia unei bucle duplicat circulă în sens invers acelor de ceasornic. Duplicarea se 
realizează prin extinderea unui braţ care construieşte şi care este obligat să efectueze o rotaţie de 90 de grade 
stânga, la intervale regulate, egale cu dimensiunea unei laturi a buclei. 

După trei asemenea evoluţii, braţul se va suprapune peste el însuşi.  
Când noua buclă se va închide, braţul care se deplasează se va retrage şi noua buclă va deveni activă, ceea 

ce înseamnă că se va putea reproduce aşa cum a făcut şi bucla iniţială. În acest moment, bucla originală va 
repeta procesul, construind o a doua copie, de data aceasta în altă direcţie, după care va dispărea, pierzând 
informaţiile în interiorul buclei. Dacă este lăsat suficient timp, automatul se va autoreproduce până va acoperi 
întreg spaţiul disponibil. 

Buclele create de Langton trec prin 8 stări pentru fiecare din cele 86 celule instabile, marcând configuraţia 
iniţială, cu 5 vecinătăţi, şi câteva sute de reguli de tranziţie (numărul variază în funcţie de regulile iniţiale şi de 
includerea sau nu a regulilor de rotaţie). 

Îmbunătăţiri ulterioare au fost aduse de J. Byl, care a eliminat teaca interioară şi a redus numărul de stări 
pentru fiecare celulă, precum şi numărul de celule instabile (tranzitorii) iniţial. 

Mai apoi şi-a adus contribuţia şi J. B. Reggia care a reuşit să elimine şi teaca exterioară. Având în vedere 
gradul de complexitate scăzut al acestor realizări, în comparaţie cu automatul von Neumann, ele au fost cu 
uşurinţă simulate. 

Mai târziu a fost realizat de Gianluca Tempesti un alt automat care aduce îmbunătăţiri faţă de varianta lui 
Langton. Spre deosebire de aceasta, care putea doar să-şi realizeze o copie, noua variantă are capacităţi 
computaţionale şi constructive de a se autoreproduce. Întreg automatul se bazează pe ideea de buclă a lui 
Langton (pe care acesta a preluat-o de la emiţătorul periodic al lui Codd) fiind modificat mecanismul de 
autoreproducere.  

Diferenţele dintre cele două realizări sunt următoarele: 
- se utilizează 9 vecinătăţi (celula plus cei 8 vecini ai săi); 
- ca şi în varianta realizată de Byl, se păstrează o singură teacă, dar diferenţa apare când se elimină cea 

exterioară şi rămâne cea interioară. Aceasta face să nu mai fie nevoie de dirijarea datelor în buclă; 
- au fost concepute 4 braţe de construcţie care acţionează în acelaşi timp în 4 direcţii, ceea ce duce la 

crearea a patru copii simultan .Când braţul întâlneşte un  automat deja creat, în locul unde ar fi vrut să realizeze 
copia, se retractează şi poziţionează celula în stare închisă; 

- spre deosebire de bucla realizată de Langton, aceasta nu moare după ce se duplică, datele rămânând 
stocate în buclă. În acest fel se va putea executa oricând; 

- bucla nu se distruge atunci când atinge marginea spaţiului în care se multiplică, ci doar se retractează 
fără a se mai duplica; 

- deoarece se extinde simultan în 4 direcţii, creşterea coloniei este simetrică, spre deosebire de spiralele 
realizate de bucla lui Langton. 

Proiectarea unui astfel de automat celular începe cu alegerea dimensiunii sale, iar cazul cel mai simplu 
este cel al unui automat celular uni-dimensional.  

Fiecare celulă are doar doi vecini, iar ansamblul celor N celule care alcătuiesc automatul poate sau nu 
alcătui o formă închisă, de tip inel. (În acest caz, celula N are drept vecini celula N-1 la stânga şi 1 la dreapta, în 
timp ce celula numerotată cu 1 are la stânga, celula N şi la dreapta celula numărul 2). Există pentru acest model 
o singură reprezentare: un vector de celule. 

A doua etapă în proiectare este legată de alegerea legii locale, corespunzător căreia are loc schimbarea 
stării unei celule date, numite şi celulă "ţintă". O primă variantă extrem de simplă o constituie legea sumă, 
(total) ce prevede ca starea la momentul k+1 a celulei ţintă să fie suma stărilor la momentul k a vecinilor aflaţi 
la distanţa r=1, (în sumă intră şi starea celulei ţintă), exprimată modulo 2. 
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În cazul bi-dimensional intervine şi importanţa formei celulelor. Aceasta poate fi triunghiulară, pătratică 
sau hexagonală. Avantajul celulelor triunghiulare este numărul redus de vecini, iar dezavantajul îl reprezintă 
dificultatea reprezentării şi vizualizării. În cazul formei pătratice, reprezentarea şi vizualizarea reprezintă 
avantajul, în timp ce dezavantajul ar putea fi în anumite cazuri insuficienta izotropie. Celula hexagonală 
prezintă cel mai mic grad de anizotropie dintre toate reprezentările bi-dimensionale. Dezavantajul îl reprezintă 
vizualizarea şi reprezentarea greoaie (număr mare de vecini şi încadrarea într-o arie pătratică). Pentru a putea fi 
uşor de prelucrat se foloseşte convertirea ansamblului de celule hexagonale în ansamblu cu celule pătratice.  

În cazul automatelor celulare 2-dimensionale, AC este definit de o reţea de NxM de celule, cu anumite 
condiţii puse pe frontieră, o lege de evoluţie special aleasă şi un set de condiţii iniţiale. Starea automatului 
celular este astfel descrisă printr-o matrice de forma:   

[ ]ijSS =  unde i-0, n-1 şi j=0,m-1 
Celulele aflate pe frontieră pot avea valori fixe, de exemplu zero sau pot participa într-o anumită relaţie 

de periodicizare a domeniului automatului celular, de tip cilindric, sferic sau toroidal. Evoluţia AC este descrisă 
de o relaţie, de forma:  

S(k+1)= F(T(k),S(k))  
ceea ce înseamnă că starea AC la momentul k+1, S(k+1) este o funcţie de stare la momentul anterior k, 

S(k) şi de un parametru T(k) determinat în funcţie de condiţiile de vecinătate:  
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unde qu,v sunt elementele unei matrici Q, ce defineşte legea. În cazul în care fiecare celulă are mai multe 
stări admise, N>2, relaţia de mai sus, care reprezintă exprimarea matematică a unui fenomen de cumulare, 
trebuie echilibrată printr-o relaţie de descărcare, ce poate aduce starea celulei la o valoare inferioară. 

Vecinătatea este dată de celulele cu care interacţionează celula de lucru în cadrul unei operaţii. 
Vecinătatea de tip Von Neumann este alcătuită din celulele aflate sus, jos, în stânga şi în dreapta faţă de celula 
de lucru. Vecinătatea de tip Moore este alcătuită din toate celulele care înconjoară celula de lucru. Mai există şi 
cazul vecinătate arbitrară. Adică una definită de noi, după o lege oarecare. În definiţia automatului celular nu 
există frontiere. Însă pentru că spaţiile de lucru sunt finite, este necesar să definim frontiere. Un alt motiv pentru 
care se realizează acest lucru este că mai toate aplicaţiile au frontiere naturale. Sunt trei tipuri de valori pentru 
frontieră: fixe, periodice şi reflexive. Frontierele periodice sunt realizate prin repetarea ariei de lucru. În cazul 
uni-dimensional se obţine practic un inel, iar bi-dimensional un tor. Frontierele reflexive sunt în cazul în care 
două arii alăturate sunt reprezentările unei arii în realitate şi a imaginii ei în oglindă.  

 
Aplicabilitatea automatelor celulare 
Unul din cele mai importante domenii de aplicabiliate ale AC în viitorul apropiat îl constituie cel al 

graficii computerizate comerciale (AC vor fi folosite ca generatoare grafice), în câţiva ani când vom privi la 
televizor, nu va trece nici o oră fără să vedem imagini la care şi-au adus contribuţia într-un fel sau altul şi AC. 
Automatele celulare îşi pot găsi aplicabilitate şi în alte domenii, ca modele în studiul fenomenelor, în fizică, 
biologie sau sociologie. Motivul pentru această multitudine de utilizări o constituie faptul că fiecare persoană, 
sau celulă sau porţiune din spaţiu, se modifică şi evoluează independent, bazându-şi noua stare pe aspectul 
vecinătăţilor şi pe legi universal acceptate. Aplicaţiile practice realizate cu ajutorul automatelor celulare sunt 
diverse şi nu puţine la număr. Astfel cu ajutorul unui automat celular putem testa şi analiza comportamentul 
general al unui univers simplificat.  

Dintre aplicaţiile care folosesc foarte bine automatele celulare ar fi de menţionat: 
•Studiul feromagnetismului pe baza modelului lui Ising, elaborat în 1925 şi care presupune reprezentarea 

materiei sub forma unei reţele în care fiecare nod are o anumită stare magnetică. Starea –în acest caz fiind vorba 
de una din cele 2 orientări ale spinului electronilor – depinde de cea a nodurilor vecine. 

•Simularea propagării incendiilor 
•Simularea propagării focului într-o pădure 
•Simularea proceselor de infiltrare 
•În anumite domenii, automatele celulare pot fi folosite ca alternativa a ecuaţiilor diferenţiale 
•Simularea procesului de cristalizare 
•Realizarea unor staţii de calculatoare paralele uriaşe 
•Simularea şi studiul expansiunii şi dezvoltării urbane 
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•Simularea comportării gazelor. Un gaz este compus din molecule al căror comportament 
depinde de starea moleculelor vecine. 

Au fost implementate automate celulare chiar şi pe computere personale în scopuri educaţionale şi pentru 
simulări foarte simple. Dar pentru simularea de fenomene ale lumii reale este absolut necesară prezenţa unor 
computere parale de înaltă performanţă. Puterea de calcul necesară pentru automatele celulare mari poate fi 
enormă. Există două direcţii pentru implementarea automatelor celulare. Prima este conceperea unui hardware 
special pentru automate celulare, iar a doua este folosirea de computere paralele existente şi conceperea de 
software special pentru implementarea automatelor celulare. Maşinile pentru automate celulare (CAM – 
Cellular Automata Machine) reprezintă cel mai semnificativ exemplu pentru un hardware specializat pentru a 
rula simulări bazate pe automatele celulare. CAM oferă un mediu specializat pentru programarea automatelor 
celulare şi rularea lor eficientă. Totuşi este limitată din punctul de vedere al mărimii automatului pe care îl 
poate îngloba pe o singură maşină şi în numărul de stări ale unei celule. În fapt CAM nu suportă implementări 
ale automatelor celulare cu un număr mare de stări. Mai mult, CAM este o maşină specializată care nu poate fi 
folosită decât pentru automate celulare şi asta cu o destul de săracă posibilitate de a scrie algoritmi complecşi. 
Exemple semnificative de medii paralele pentru automatele celulare sunt: Camel, Star Logo, DEVS şi Nemo. 
Camel este un mediu paralel pentru automate celulare dezvoltat pentru computere paralele MIMD cu schimb de 
mesaje. Are patru componente: un limbaj de nivel înalt, un sistem pentru rulare paralelă o interfaţă utilizator şi 
un sistem de vizualizare. Sistemul de rulare Camel implementează un automat celular ca un singur program 
multi date. Este compus din mai multe procese numite macrocelule, fiecare mapat fiind pe un element de 
procesare care execută acelaşi cod pentru date diferite şi un proces central de control care lucrează pe un 
procesor master.  

Deoarece numărul de procesoare este de obicei mai mic decât numărul de celule, pe un procesor vor fi 
mapate mai multe celule. Fiecare celulă este mapată pe un proces în unul din procesoare. Utilizatorul specifică 
doar funcţia de tranziţie pentru simularea sistemului pe care vrea să-l simuleze. Se foloseşte Carpet – un limbaj 
de nivel înalt derivat din C.  

Camel a fost folosit pentru a simula fenomene din viaţa reală precum curgerea lavei, fluxul traficului de 
automobile, cutremurele dar şi modelarea gazelor etc.  

Star Logo este o extensie pentru automatele celulare a limbajului Logo creat de Mitchel Resnik în scop 
educaţional. Star Logo este un mediu bazat pe automate celulare, dar nu este orientat către experţi ci către 
utilizatori obişnuiţi. Astfel limbajul este bazat pe ideea familiară de creatură şi de colonii. Scopul a fost să 
permită cercetătorilor verificarea modului în care comportamentul la nivelul coloniei (global) derivă din 
interacţiunea (local) dintre creaturile individuale. Construit iniţial pentru a simula fenomene biologice a fost 
folosit cu succes pentru a simula fenomene complexe şi de altă natură. 

Devs este un mediu de înaltă performanţă care suportă analiza, conceperea şi simularea sistemelor 
dinamice discrete. Formalismul Devs este bazat pe teoria automatelor celulare şi pe teoria evenimentelor 
discrete. Pentru folosirea lui se specifică un obiect matematic numit sistem. Un sistem are o bază temporală, 
intrări, stări şi ieşiri, funcţii pentru determinarea următoarei stări. Devs permite mai mult decât construcţia unor 
modele de simulare. 

Nemo este un sistem bazat pe automatele celulare, cu scopul principal de a oferi suport paralel pentru 
dezvoltarea aplicaţiilor pentru sisteme de informare geografică. Principala componentă a sistemului Nemo este 
un driver de celulă, un nucleu paralel care asigură execuţia paralelă a aplicaţiilor şi interacţionează cu fiecare 
componentă. Nemo nu oferă un limbaj înalt de programare pentru a implementa programele celulare. Pentru a 
implementa aplicaţii Nemo trebuie scrise funcţii sau trebuie folosite funcţiile sistemului.  

 
Aplicaţii demonstrative ale automatelor celulare 
Studiul pentru bioremediere folosind Camel are ca scop principal modelarea şi simularea bioremedierii 

soluţiilor contaminate. Aceste modele descriu procesul de decontaminare care are loc prin simularea procesului 
de creştere a bacteriilor indigene. Aceste modele prezic efectele bioremedierii din date geologice, chimice şi 
microbiologice dar şi din experimente rezultate din studiile de laborator. Pentru a rezolva cu succes problemele 
de poluare ale solului trebuie simulată contaminarea, difuzia şi procesul de transformare. Modelele de automate 
celulare pentru bioremediere sunt compuse din celule de mărime intermediară. Deoarece nu a fost posibil să se 
simuleze fenomenele care au loc într-un singur por (prea mic) o celulă va reprezenta o bucată care cuprinde mai 
mulţi pori. Modeleul este tridimensional şi conceput pentru simularea la scară reală. Influenţele mutale dintre 
regiuni sunt văzute ca un sistem dinamic bazat pe interacţiunea locală dintre celulele cubice. 
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Simularea focului în pădure folosind Star Logo – în acest model focul porneşte în unul sau mai multe 
puncte din pădure şi se răspândeşte la copacii vecini. Fiecare celulă din grid poate reprezenta un copac sau un 
spaţiu gol. Spaţiile inhibă propagarea focului. Fiecare copac (celulă) urmăreşte o regulă simplă: dacă ia foc va 
răspândi focul către vecinii săi. Focul se răspândeşte în patru direcţii. Probabilitatea de difuzie a focului depinde 
de densitatea copacilor. Cel mai interesant aspect al acestei aplicaţii este că foloseşte o regulă simplă pentru a 
modela un comportament complex în lumea reală. 

Simularea cutremurelor cu Nemo – a fost implementat un model de propagare a unei rupturi. Sistemul de 
modelare al cutremurului examinează propagarea unei rupturi de-a lungul unei secţiuni a unei bucăţi de rocă, 
supusă unei forţe de apăsare. Fiecare celulă conţine o valoare locală pentru forţă. În funcţie de forţa locală şi de 
celulele înconjurătoare se poate întâmpla ca celula să se rupă, producând o ruptură locală şi influenţând astfel 
celulele vecine. 

În ultima vreme un număr din ce în ce mai mare de cercetători şi-au orientat eforturile în direcţia 
dezvoltării unei noi paradigme de calcul, bazată pe modelele naturale, care au un succes demonstrat. Această 
paradigmă se numeşte calcul celular şi se bazează pe trei principii de bază: 

•Simplitate: Procesoarele care formează un sistem de calcul paralel trebuie să fie simple, dar nu în 
sensul cunoscut astăzi în tehnologia informaţiei, ci în sensul de simplicitate a operaţiilor executate (prin 
analogie cu un neuron artificial, sumare şi comparaţie, sau orice altă operaţie simplă). Structura unui 
astfel de procesor (numit în continuare nod sau celulă) trebuie să fie uşor de implementat, să consume 
puţin şi să îşi realizeze bine funcţia pentru care este proiectată. 

•Paralelism vast: Un număr cu adevărat mare de celule de calcul. Sistemele paralele actuale conţin 
cel mult câteva zeci de procesoare complexe. Într-un domeniu de calcul paralel, termenul de paralelism 
masiv implică cele câteva maşini, fiecare cu un număr de procesoare de ordinul miilor. Paralelismul 
celular implică o scară mult diferită. Numărul de celule este exprimat printr-o notaţie exponenţială (10x). 
Pentru a face distincţie între cele două implementări se foloseşte termenul de paralelism vast, în opoziţie 
cu paralelismul masiv. 

•Localizare: Este un termen care defineşte interacţiunea între celule şi cantitatea de informaţie 
transferată prin conexiunile intercelulare. Prin comunicaţie localizată se înţelege faptul că o celulă 
comunică cu un număr finit şi limitat de celule apropiate din punct de vedere fizic. Cantitatea de 
informaţie transferată între celule este redusă. Nicio celulă nu are o vedere globală asupra sistemului, nu 
există un controler centralizat. 

Calculul celular este o paradigmă care combină principiile de mai sus pentru a oferi noi moduri de calcul, 
mult mai bune decât alternativele existente (prin viteză, cost, putere disipată, stocarea informaţiilor, calitatea 
soluţiilor. 
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Subject 21: The paper presents  the Romanian tradition in the field of fire fighting in the second half of XIX 
century. 
 

Instinctul de conservare şi de apărare, în acelaşi timp a fiinţei umane în situaţii de pericol, s-a manifestat 
şi transmis din generaţie în generaţie din cele mai vechi timpuri. 

Adeseori, activităţile sociale şi economice ale unor grupări umane pot fi tulburate de efectele tragice ale 
unor fenomene naturale. În plus, unele activităţi umane scăpate de sub control pot avea urmări dezastruoase 
asupra unor colectivităţi de oameni. 

De la descoperirea sa, focul a fost pentru om şi prieten, şi duşman. Prieten pentru că l-a ajutat să se apere 
împotriva frigului şi animalelor sălbatice, la prepararea hranei, la topirea minereurilor sau arderea ceramicii, dar 
şi duşman pentru că, mânuit neatent sau lăsat nesupravegheat, acesta a declanşat numeroase incendii care s-au 
soldat cu pierderea de vieţi omeneşti şi distrugeri materiale. Din această cauză omul a căutat în permanenţă să 
preîntâmpine şi să combată efectele distrugătoare ale focului prin diverse mijloace, printre care şi organizarea 
unor formaţiuni speciale de stingere, pază de noapte, realizarea unor aparate speciale de stins incendiile etc. 

Începutul secolului XIX este caracterizat în Moldova şi în Ţara Românească de regimuri turco-fanariote, 
iar în Transilvania de ocupaţia habsburgică. 

Curentul revoluţionar din Europa apare pregnant şi convingător şi în ţările române, iar românii au 
experimentat pentru prima dată modernitatea. Progresele industriale se extind pe toată suprafaţa continentului, 
inclusiv asupra ţărilor române. 

Cuprinderea Transilvaniei în sfera de influenţă habsburgică a dus la diminuarea decalajului economic 
dintre această provincie şi vestul Europei. Transformările social-economice din perioada 1821-1848 au 
influenţat adânc şi dezvoltarea oraşelor Ţărilor Române. Acestea încep să se mărească, să-şi modifice 
înfăţişarea, populaţia lor este în continuă creştere, iar ocupaţiile specifice se înmulţesc. Aceste procese au 
ridicat şi problema organizării apărării împotriva incendiilor, evidenţiat ca risc primordial în existenţa umană. 

Astfel, cei chemaţi să asigure protecţia populaţiei la diverse vicisitudini ale naturii, la incendii sau ori de 
câte ori era nevoie, au fost pompierii. Între 1850 şi 1900, ani de profunde schimbări instituţionale şi 
organizatorice, se remarcă curajul şi demnitatea pompierilor militari (Ţara Românească, Moldova) şi a celor 
civili (Transilvania) care şi-au îndeplinit misiunile cu cinste, indiferent care au fost servituţile momentului. 

 
Tradiţii specifice apărării împotriva incendiilor în Transilvania 
 
Oraşelor transilvănene le este specifică o multitudine de forme organizatorice de combatere a incendiilor, 

forme care vizau priceperea profesională a breslelor, apoi prin aşa numitele „vecinătăţi” şi ulterior prin sistemul 
de pompieri civili. 

 
Pompierii din Cisnădie - 131 ani în slujba comunităţii 
 
În perioada 1844-1862, în Cisnădie au fost 11 incendii care au distrus 106 case, cu vitele şi cerealele 

aferente. Apoi, pierderi mari le-au fost aduse cisnădienilor şi în 23 august 1857 când, în urma unor ploi 
torenţiale, oraşul a fost inundat şi multe poduri au fost rupte de ape.  

Ca o necesitate a bunului mers al oraşului, în 1877 ia fiinţă "FORMAŢIA CIVILĂ DE POMPIERI". 
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Înainte de înfiinţarea formaţiei de pompieri, paza şi stingerea incendiilor era coordonată de vecinătăţile 
oraşului. Fiecare vecinătate era obligată să aibă un numărul de membri desemnaţi pentru acţionare în caz de 
incendiu. Exemplu: 10 persoane cu găleţi pentru apă, 4 persoane cu 2 butoaie pentru apă, 4 persoane cu sape, 
lopeţi, târnăcoape, furci, 2 pers cu topoare, 4 persoane pentru cârlige pentru trasul stâlpilor. 

În 1860-1870 existau 9 vecinătăţi, adică 18 butoaie de apă, iar cel care ajungea primul la incendiu cu 
butoiul plin cu apă primea de la primărie un premiu. Pentru că în repetate rânduri nu se răspundea prompt din 
partea vecinătăţii şi de multe ori se producea dezordine şi haos, iar oameni nu îşi respectau atribuţiile, la nivelul 
oraşul s-a lansat ideea înfiinţării unei formaţii de pompieri civili voluntari, dar ca orice noutate şi această idee a 
fost întâmpinată cu dispreţ, motivându-se că primăria face eforturi pentru despăgubirea celor afectaţi de 
incendiu, prin înfiinţarea "Casei de ajutor". 7 ani mai târziu la Sibiu se înfiinţează o astfel de formaţie de 
pompieri voluntari, iar la insistenţele farmacistului Gustav A. Binder şi în urma unei întâmplări care face ca în 
1877 să se producă un puternic incendiu, intervenţia neglijentă a vecinătăţii face ca incendiul să cuprindă 2 case 
şi şuri cu nutreţuri, animale şi alte obiecte de gospodărie, la 6 mai 1877 are loc o şedinţă extraordinară pentru 
constituirea formaţiei de pompieri voluntari, în care se înscriu 250 de bărbaţi. 

La data de 15 iulie 1877 are loc prima "Adunare generală", unde s-a aprobat o serie de documente, 
regulamente, atribuţiuni. Începând cu această dată activitatea formaţiei s-a desfăşurat organizat, conducătorii 
oraşului şi cei ai formaţiei s-au preocupat pentru realizarea unei baze materiale puternice. Astfel au fost strânse 
toate uneltele folosite de vecinătăţi, inclusiv cele 18 (600 l) butoaie, apoi s-au procurat utilaje pentru uşurarea 
stingerii incendiilor. Din 30 iunie 1877 s-a cumpărat de la "Expoziţia pompieristică" Sibiu o pompă care costa 
900 forinţi şi un hidrofor în valoare de 240 forinţi, care la 12 august 1877 au fost folosite pentru prima dată, 
într-un exerciţiu. Primul incendiu puternic de la înfiinţarea formaţiei a fost în data de 20 februarie 1879, în ziua 
când în Cisnădie era carnavalul comunei, atunci datorită intervenţiei prompte a formaţiei, 2 case au suferit doar 
deteriorări minore şi pierderea parţială a unui acoperiş. În ziua de vineri, 23 august 1897 formaţia a participat cu 
curaj la restabilirea situaţiei după inundaţiile produse în oraş, salvându-se vieţi omeneşti şi bunuri materiale.  

 
Pompierii din Oradea  
 
Documentele din evidenţa Arhivelor Statului din Oradea şi de la Biblioteca Judeţeană "Gheorghe Şincai" 

atestă că în oraşul Oradea şi în judeţul Bihor au existat preocupări şi tradiţii vechi, în ceea ce priveşte 
prevenirea şi stingerea incendiilor. Şi populaţia oraşului Oradea s-a confruntat de nenumărate ori cu flăcările 
pustiitoare, care în câteva minute i-a distrus agoniseala de o viaţă, uneori căpătând proporţii uriaşe, nimicind 
totul în calea lor şi cauzând importante pagube materiale şi spirituale. 

Încă din anul 1758, prin grija primarului au fost luate primele măsuri în această problemă. Primăria 
oraşului Oradea - Mare adoptă dispoziţii care au format cadrul juridic pentru înfiinţarea formaţiunii de pompieri 
"prin obligativitate". În cadrul acestui sistem, pe fiecare stradă au fost aleşi 20 de bărbaţi, cu obligativitatea de a 
se deplasa imediat la locul incendiului cu găleţi sau securi şi să participe la stingerea lui. De asemenea, pe 
fiecare stradă au fost numiţi câte doi bărbaţi care răspundeau de observarea şi alarmarea populaţiei în caz de 
incendiu. A fost înfiinţată "Comisia pentru prevenirea, stingerea şi înlăturarea urmărilor incendiului", cu 
misiuni specifice pe întregul cuprins al comitatului Bihor.   

Pe data de 26 iulie 1866, Primăria oraşului înaintează forurilor centrale proiectul de statut al „Asociaţiei 
pompierilor voluntari”, care a fost restituit pentru refacere. O perioadă de peste şase ani este considerată drept 
„perioada de tranziţie”, în care mai funcţionează vechiul sistem, perioadă în care a fost elaborat un 
„Regulament provizoriu” cu „aplicabilitate până la constituirea definită a formaţiei de pompieri voluntari”. 

La data de 1 noiembrie 1872 a fost aprobat Statul de funcţionare al „Asociaţiei pompierilor voluntari din 
Oradea”, cu un număr de 165 de membri, concomitent cu formarea primului „Corp al pompierilor plătiţi”, 
iniţial cu un efectiv de 13 pompieri profesionişti. Cei 165 de membri trebuia să fie bărbaţi care împliniseră 
vârsta de 18 ani şi erau împărţiţi în căţărători, pompagii şi păzitori de bunuri. Fondul asociaţiei se compunea din 
fondurile încasate de la populaţie, din taxele de înscriere a membrilor fondatori (cel puţin 100 de forinţi), a 
membrilor patroni (contribuiau trei ani consecutiv la veniturile asociaţiei, cu cel puţin 3 forinţi anual), din 
taxele plătite de membri susţinători sau donaţii ori sume încasate cu ocazia organizării de serbări. O perioadă, 
comandantul pompierilor voluntari conducea activitatea ambelor formaţii de pompieri.  

 
Repere istorice în Bistriţa 
 

"GOT ZUR EHRE, DEM NACHSTEN ZUR WEHR" – "Lui Dumnezeu onoarea, aproapelui apărarea", 
este deviza sub care au luat fiinţă şi sub care şi-au desfăşurat activitatea pompierii voluntari bistriţeni, de la 
înfiinţarea societăţii în anul 1877. 
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Necesitatea înfiinţării acestui corp s-a impus în urma numeroaselor incendii. Apariţia primei formaţiuni 
de pompieri voluntari din oraşul Bistriţa, în anul 1877 a fost urmată de altele, astfel încât până la sfârşitul 
secolului, formaţiuni de acest gen existau în majoritatea localităţilor din jurul Bistriţei, în special în cele locuite 
de saşi. În oraşul Năsăud pompierii voluntari s-au organizat în anul 1890. 

Toate aceste formaţiuni erau organizate şi funcţionau după statute proprii, avizate de oficialităţile vremii 
şi înregistrate ca persoane juridice la Magistratură. 

Una dintre cele mai importante măsuri prin care locuitorii oraşului au căutat să preîntâmpine incendiile a 
fost înfiinţarea corpului pompierilor voluntari. După modelul din Sibiu, Braşov, Sighişoara se înfiinţează, 
datorită mai ales ostenelilor căpitanului oraşului Sammuel Starch, a profesorului Leo Hoffrichter, cu sprijinul 
efectiv al preotului oraşului, Gattlieb Budaker şi a avocatului dr. Teodor Filkeni, după doi ani de pregătire, 
SOCIETATEA BISTRIŢEANĂ A POMPIERILOR VOLUNTARI. 

În şedinţa constituită din 25 februarie 1877, ţinută în sala Primăriei, s-au adoptat statutele şi s-au ales 
conducători: 

•căpitan I : primarul Johann Siegler;  
•căpitan II : prof. Leo Hoffrichter;  
•secretar: prof. Gattfried Poschner;  
•casier: prof. Oskar Kisch. 

"Statutele pompierimii voluntare bistriţene" – primite în adunarea de constituire, din 25 februarie 1877 –, 
reglementează organizarea, atribuţiile, modul de acţiune, recompensele pentru corpul pompierilor voluntari. 
Deoarece au stat la baza desfăşurării activităţii acestuia, până la desfiinţare, vor fi prezentate pe larg 
principalele prevederi. 

Astfel, scopul pompierimii voluntare din Bistriţa "la incendii pe hotarul oraşului Bistriţa era de a presta 
ajutorul necesar de stingere şi salvare. Numai în mod excepţional se va întrebuinţa şi în comunele învecinate, la 
focuri de întindere mai mare sau pericole deosebite: serviciul este voluntar şi gratuit. 

Pompierimea era compusă din membri executivi, ajutători şi onorarii. Se împărţea în patru secţii: trupa 
căţărătorilor, trupa la tulumbe, trupa apei, trupa de scut. 

Paragraful referitor la excluderea din corp are ca motivaţie: "Când un membru a lipsit de la un incendiu 
sau părăseşte locul acestuia fără permisiunea şefului, şi în decurs de 3 zile după aceea nu se scuză îndeajuns; 
cauza care l-a împiedicat trebuie confirmată, la cererea superiorului, prin jurământ; când un membru nu-şi 
achită obligaţiile băneşti faţă de corp; în caz de neglijare bruscă a serviciului, răzvrătire deschisă; în caz de 
înclinare exprimată spre băutură sau alte încălcări ale statutelor şi ordinii de serviciu”. 

 
Pompierii din Moldova şi din Ţara Românească în perioada de până la 1866 

 
Unirea Moldovei cu Ţara Românească, în anul 1859 a creat premisele reorganizării armatei, potrivit 

noilor transformări, ca armată a statului naţional. 
Elementele de progres ale acestui moment s-au concretizat în măsurile luate pentru desăvârşirea unificării 

oastei: s-a instituit statul-major general, s-a unificat instrucţia, intendenţa şi administraţia, a fost numit un singur 
ministru de război. Aceste măsuri îşi aveau semnificaţia în perspectiva pe care conducătorii noului stat unificat, 
în frunte cu domnitorul Al. I. Cuza, o confereau armatei, ca una din pârghiile menite să asigure întărirea 
autonomiei şi să pregătească obţinerea independenţei naţionale. În contextul reformelor preconizate de guvernul 
condus de Mihail Kogălniceanu, în programul din luna mai 1860 era înscrisă şi „serioasa şi temeinica 
organizare a puterii armate în proporţie cu trebuinţele şi mijloacele ţării”. 

Pompierilor militari le revenea sarcina de a veghea cu grijă la apărarea bunurilor materiale de flagelul 
incendiilor, dar în acelaşi timp, ca parte integrantă a armatei, prin măsurile luate, erau pregătiţi de a interveni la 
nevoie în apărarea ţării, continuând tradiţia înaintaşilor de la 13 septembrie 1848. 

La două luni de la alegerea sa ca domn al Moldovei şi al Ţării Româneşti, Cuza a făcut o primă inspecţie 
la cazarma pompierilor din Bucureşti. Mulţumit de cele constatate a dat un Înalt ordin către oştire, în care 
specifica: „Vizitând la 28 martie corpul pompierilor, l-am găsit în cea mai plăcută stare, adică: frontul întocmit 
înaintea instrumentelor de foc … ” 

În ceea ce priveşte organizarea pompierilor în anul 1859, situaţia era diferită în cele două principate. 
La Bucureşti funcţiona vechea comandă de pompieri, înfiinţată în anul 1845, având efectivul unei 

companii. Conform bugetului aprobat pe anul 1860, în valoare de 457.815,30 lei, efectivul acesteia era de 9 
ofiţeri, 27 subofiţeri, 21 muzicanţi şi 330 soldaţi. 
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În anul 1861, efectivul a fost mărit la un Batalion organizat pe patru companii, având fiecare un 
comandant. În baza propunerilor făcute prin raportul nr. 165, înaintat ministrului de război de şeful Batalionului 
de pompieri, colonelul Pavel Zăgănescu, au fost numiţi comandanţii celor patru companii. 

La numai o lună de zile de la aceste transformări, în locul colonelului Pavel Zăgănescu, transferat la 
Inspecţia Graniţei Dunării, la comanda Batalionului de Pompieri din Bucureşti a fost numit maiorul D. 
Călinescu. 

Batalionul de Pompieri Bucureşti a rămas sub această formă organizatorică până în anul 1865, când a fost 
reorganizat pe şase companii. 

În celelalte oraşe din Muntenia şi Oltenia funcţionau comenzi urbane de foc, în a căror componenţă intrau 
de preferinţă oameni care îşi satisfăcuseră serviciul militar la Batalionul de Pompieri Bucureşti. La comanda 
acestora erau numiţi ofiţeri sau subofiţeri care, de asemenea, serviseră în Batalionului Bucureşti. Reglementarea 
funcţionării acestor comenzi urbane se va face mai târziu prin regulamentul special din anul 1871.  

La Iaşi, vechea roată de pompieri, constituită în 1835 şi transformată în divizion, avea în anul 1860 un 
efectiv de 10 ofiţeri şi 220 soldaţi. 

După modelul primei companii de pompieri din Iaşi, în perioada regulamentară au fost înfiinţate în 
principalele oraşe ale Moldovei comenzi de pompieri, care funcţionau asemănător celor din Ţara Românească, 
superioritatea lor constând în faptul că cei ce le compuneau aveau grade militare, uniforme şi erau încazarmaţi. 

Această formă organizatorică a fost menţinută până în anul 1860 când, în urma raportului ministrului de 
război, care prevede: „Condica penală ostăşească prin articolul doi din procedură hotărăşte că sub numire de 
ostaşi, legea înţelege pe toţi acei indivizi din care se alcătuieşte oştirea regulată şi neregulată”, domnitorul 
hotărăşte ca „pompierii districtelor din Moldova, care prin chiar constituirea şi ierarhia lor militară urmează de 
acum înainte a fi supuşi legii ostăşeşti, precum sunt dorobanţii şi grănicerii din Ţara Românească” (în Ţara 
Românească, dorobanţii şi grănicerii alcătuiau armata teritorială). 

După 1859, preocupări importante au fost şi pentru dotarea pompierilor militari – prin demersuri de 
cumpărare de materiale din Franţa şi de la Viena, precum şi pentru pregătirea cadrelor, fiind reorganizat 
învăţământul militar, inclusiv prin trimiterea unor ofiţeri la continuarea studiilor sau la specializare în Franţa. 

Multiplele măsuri luate de domnitorul Al. I. Cuza în această direcţie vădeau rolul acordat armatei ca 
pârghie pentru întărirea autonomiei şi obţinerea deplinei independenţe, rol în conformitate cu aspiraţiile şi 
năzuinţele maselor populare. Legea organizării puterii armate în România, din 1864, a dat o organizare nouă, 
modernă, armatei române. La baza acestei organizări stătea îmbinarea tradiţiei militare naţionale, izvorâtă din 
condiţiile concrete ale dezvoltării statelor româneştii (oastea permanentă şi oastea cea mare), cu experienţa unor 
ţări avansate, respectiv sistemul Landwehrului prusian, cel mai aproape de această tradiţie. Dar această 
experienţă nu a fost aplicată mecanic ci asimilată organic, landwehrul devenind, la noi, prin miliţiile naţionale, 
o rezervă importantă a armatei permanente. 

Referitor la pompieri, legea prevedea următoarele: „Trupele de pompieri existente se menţin precum se 
află, cu condiţia însă de a rămânea întrebuinţarea lor pe sarcina municipalităţilor, rămânând sub ascultarea lor, 
şi întru ceea ce priveşte întrebuinţarea acestor trupe la serviciul pentru care sunt destinate”. Se păstra deci dubla 
dependenţă a unităţilor de pompieri faţă de Ministerul de Război şi Ministerul de Interne, prin autorităţile 
locale. În acest context se creau condiţii favorabile întăririi serviciului pompierilor, legea hotăra ca pentru 
oraşele mari să fie prevăzută „pe fiecare an o subvenţiune în bugetul statului”. 

Până în anii Unirii, deci mai mult de un deceniu după evenimentele de la 13 septembrie 1848, eroica 
bătălie din Dealul Spirii n-a fost comemorată în mod oficial. Este semnificativ că, de la începutul domniei sale, 
Cuza s-a ocupat îndeaproape de problema recompensării pompierilor care luptaseră la 13 septembrie, „căci 
cinstind pe acei bravi bărbaţi se înfăptuia un mare act de justiţie istorică”. Astfel la 24 mai 1860, domnitorul 
Cuza promulgă legea pentru recompensarea ostaşilor participanţi la bătălia din Dealul Spirii.  

Preţuirea pe care domnitorul o acorda evenimentelor petrecute în 13 Septembrie 1848 este dovedită o dată 
în plus, cu prilejul unui moment deosebit de important pentru viaţa militară – împărţirea noilor steaguri că nu 
întâmplător a fost aleasă ziua de 13 septembrie 1863. 

Aceste acte ale domnitorului aveau dublă semnificaţie: în primul rând, prin ele Cuza slăvea în faţa unei 
Europe dominate de conservatorism pe cei ce luptaseră pentru apărarea revoluţiei; în al doilea rând, gestul său 
era, de asemenea, curajos, ţinând seama de faptul că în anul 1860 Principatele Unite nu-şi căpătaseră 
independenţa şi că ele erau formal vasale Porţii otomane, deci aceleiaşi puteri împotriva căreia ridicaseră 
armele, la 13 septembrie 1848, luptătorii din Dealul Spirii. „O oră de eroism al pompierilor din Dealul Spirii a 
făcut mai mult pentru cauza română decât toate scrierile noastre, decât toate jalbele noastre date-n proţap pe la 
toţi puternicii şi împăraţii”, avea să remarce I.C. Brătianu în ziarul „Românul”, anul VI, nr. 204-205, 1862. 
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Integrarea unităţilor de pompieri în ansamblul militar românesc: 1866 – 1877 
  

După înlăturarea domnitorului Al. I. Cuza, în noaptea de 23 februarie 1866, şi înscăunarea prinţului Carol 
de Hohenzollern, forţele politice progresiste au continuat concepţia militară inaugurată de Cuza, urmărind 
dezvoltarea, instruirea şi înzestrarea forţelor militare pentru întărirea capacităţii de apărare, fără a se consuma 
resurse financiare peste puterile ţării şi, pe de altă parte, introducerea unor noi structuri şi forme organizatorice 
care să favorizeze pregătirea militară a unor mase largi ale populaţiei. 

Prin legile din 1864, din 12/24 iunie 1868, din 27 martie/8 aprilie 1872 şi din 12/24 martie 1874 privind 
organizarea puterii armate a României, în lupta pentru îndeplinirea idealului emancipării naţionale de sub 
suzeranitatea otomană, au fost integrate şi unele organe ale Ministerului de Interne – jandarmi, pompieri, 
grăniceri, Garda Civică etc. – alături de armată, în sistemul militar de apărare a ţării noastre. 

Bine structurat, acest sistem adaptat la realităţile economice, sociale şi politice a României, cuprindea:  
– Armata permanentă cu rezerva ei: trupele de infanterie, cavalerie, artilerie, geniu, flotila, trupele de 
administraţie, pompieri, jandarmi, justiţie militară, servicii etc. 

– Armata teritorială: trupele de dorobanţi (infanterie), călăraşi (cavalerie cu rezerva ei), miliţiile; garda 
orăşenească la oraşe şi gloatele la sate. 

În privinţa pompierilor se prevedea: „Trupele de pompieri dependente de autoritatea militară în privinţa 
organizării şi disciplinei militare sunt cele din Bucureşti şi Iaşi, precum asemenea şi din celelalte oraşe după 
cerinţele locale”. Era clar deci că militari erau numai pompierii din Bucureşti şi Iaşi, în timp ce pompierii 
celorlalte oraşe doar depindeau de Ministerul de Război, făcând parte din armata teritorială, fiind scutiţi pentru 
slujba lor de impozitul către stat.  

Un pas important în direcţia instituţionalizării serviciului de pompieri, pe baze militare, se realiza în anul 
1871 prin apariţia primului „Regulament asupra comenzilor de pompieri urbani”. Acesta prevedea 
obligativitatea tuturor oraşelor ţării de a avea o „comandă de pompieri” (art. 1), a cărei mărime depindea de 
numărul de locuitori ai oraşului respectiv (art. 2). Comanda avea ca sarcină unică „apărarea clădirilor de 
incendiu” (art. 3). 

Foarte interesant, asupra concepţiei timpului cu privire la rolul şi calităţile unui comandant, este articolul 
34 al Regulamentului: „Cea dintâi grijă a unui comandant este de a inspira subalternilor conştiinţa şi numele 
datoriei lor, ce sunt chemaţi a îndeplini şi a le înlesni practica serviciului prin consiliile sale, prin dreapta 
întrebuinţare a autorităţii şi printr-o neîntreruptă stăruinţă pentru bunul lor trai. El este intermediarul 
indispensabil pentru toate cererile lor. Trebuie să cunoască caracterul şi inteligenţa fiecăruia din ei, spre a se 
putea pronunţa în toate împrejurările cu o dreptate luminată.” 

 

Concluzii 
 

Etapa celei de a doua jumătăţi a secolului XIX reprezintă începuturile organizării pompierilor, marcate 
prin apariţia „steagurilor de foc”, până la înfiinţarea primelor unităţi de pompieri militari. 

Renaşterea armatei naţionale, puternicul entuziasm produs de acest eveniment, au găsit calea spre 
modernizarea serviciului de pompieri, prin organizarea acestora pe baze militare. 

În Transilvania, regulamentele imperiale nu au fost nicăieri aplicate în litera lor străină, ci adaptate la 
realităţile ţării, la nevoile şi posibilităţile oraşelor.  

Protecţia populaţiei devine interes de stat şi preocupă din ce în ce mai mult autorităţile, care prin măsurile 
care le ia creează cadrul pentru dezvoltarea lor ulterioară. 
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Subject 23: The paper presents  solved physics problems proposed in the contest for admission to the 
Firefighters faculty in the session July 2007.  
 

1.Ce acceleraţie trebuie să aibă căruciorul din Fig.1 care se deplasează de la stânga spre dreapta, astfel 
încât corpul A să nu cadă? Coeficientul de frecare dintre corp şi cărucior este μ . 

 
Fig. 1 

a) mai mare sau egală cu g /μ ; b) g; c) g⋅μ ; d) infinită; e) problema nu are soluţie; f) g/2μ . 
 
Rezolvare: 
Condiţiile de echilibru pentru corpul A, sub formă vectorială, sunt următoarele: 
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Condiţia necesară pentru ca corpul A să nu cadă este: 

NFi ≥                                                         (2) 
Explicitând forţele care apar în condiţiile de echilibru (1), avem: 
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Ştiind că acceleraţia căruciorului este a şi acceleraţia gravitaţională este g, condiţia (2) devine: 
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Deci răspunsul corect este a). 
 

2. Expresia formulei lui Galilei pentru un corp aruncat în sus, în câmp gravitaţional cu viteza 
iniţială v0 şi care ajunge la viteza v la înălţimea h faţă de punctul de lansare are expresia: 
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a) ghvv 20 += ; b) ghv 2= ; c) ghvv 22
0

2 += ; d) ghvv 22
0 += ; e) ghvv 22

0 += ; f) 
ghvv 22

0
2 −= . 

 
Rezolvare: 
În Fig. 2 se reprezintă schematic corpul în poziţia iniţială (A) şi după aruncare (B), în ambele 

situaţii fiind figurate forţa care acţionează asupra sa (
→

G ) şi viteza la momentul considerat ( 0

→

v  în A, respectiv 
→

v  
în B). 

 
Fig. 2 

Soluţia 1: 
Se aplică teorema de conservare a energiei totale în punctele A şi B: 

BtAt EE =                                                (5) 
relaţie în care Et reprezintă energia totală. 
Scriind expresiile energiei totale în cele două poziţii considerate, rezultă: 

⎪
⎪
⎩

⎪⎪
⎨

⎧

⋅
+⋅⋅=

⋅
=

2

2
2

2
0

vmhgmE

vm
E

Bt

At

                                    (6) 
Introducând (6) în (5) rezultă: 

22

22
0 vmhgmvm ⋅

+⋅⋅=
⋅

                                    (7) 
Împărţind relaţia (7) cu m şi aducând la acelaşi numitor rezultă: 

hgvvvhgv ⋅⋅−=⇔+⋅⋅= 22 2
0

222
0                                   (8) 

Deci răspunsul corect este f). 
Soluţia 2: 
Din analiza cinematică a deplasării, ştiind că mişcarea este uniform încetinită cu acceleraţia (-g), se 

poate scrie viteza corpului în poziţia B: 
tgvv ⋅−= 0                                                      (9) 

În mod corespunzător, înălţimea h la care ajunge corpul în B, este: 

2

2tgtvh o
⋅

−⋅=
                                               (10) 

Din relaţia (9), timpul t este: 
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g
vv

t
−

= 0

                                                      (11) 
Prin înlocuire în relaţia (10), şi după simplificările necesare se obţine: 

hgvv ⋅⋅−= 22
0

2
                                                (12) 

Deci răspunsul corect este f). 
 
3. Un corp cu masa m = 4,2 kg este lansat din punctul A în jos (până în punctul B) pe un plan înclinat 

cu unghiul α , Fig. 3, dat de μα =tg , μ  fiind coeficientul de frecare. Dacă înălţimea iniţială a corpului faţă de 
baza planului este h = 2,5 m şi se consideră g = 10 m/s2, modulul lucrului mecanic consumat prin frecare de-a 
lungul planului este: 

a) 230 J; b) 175 J; c) 105 J; d) 208 J; e) 244 J; f) 98 J. 
 

 
Fig. 3 

Rezolvare: 
Modulul lucrului mecanic consumat prin frecare de-a lungul planului este: 

ABFL ff ⋅=
                                           (13) 

relaţie în care fF  este forţa de frecare, iar AB reprezintă distanţa parcursă pe planul înclinat. 
Proiecţia vectorului greutate pe direcţia normală la planul înclinat, N, este: 

αα coscos ⋅⋅=⋅= gmGN                                  (14) 
Forţa de frecare rezultă: 

αμμ cos⋅⋅⋅=⋅= gmNFf                                  (15) 
 
Din ΔOAB, distanţa AB parcursă pe planul înclinat este: 

αsin
hAB =

                                              (16) 
Înlocuind relaţiile (15) şi (16) în (13) avem: 

( )
α

μ
α

αμ
tg

hgmhgmL f ⋅⋅⋅=⋅⋅⋅⋅=
sin

cos
                  (17) 

Din condiţia de echilibru a corpului este necesar ca proiecţia vectorului greutate pe direcţia paralelă cu 
planul înclinat, să fie egală cu forţa de frecare Ff : 

fFgm =⋅⋅ αsin                                          (18) 
Înlocuind Ff din (15) în (18) şi efectuând simplificările necesare, rezultă că: 

μα =tg                                                (19) 
Utilizând acest rezultat în relaţia (17) se obţine: 

J. 1055,2102,4 =⋅⋅=⋅⋅= hgmL f                          (20) 
Deci răspunsul corect este c). 
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4.Un corp de masă m1 şi viteză v1 loveşte un corp de masă m2 aflat în repaus. După ciocnirea plastică, 
viteza ansamblului de corpuri este de 3 ori mai mică. Raportul maselor (m2/m1) este: 

a)3; b) 4; c) 2; d) 5; e) 8; f) 10. 
 
Rezolvare: 
Legea de conservare a impulsului se scrie astfel: 

( ) vmmvmvm ⋅+=⋅+⋅ 212211                               (21) 
în care viteza corpului al doilea, v2 = 0, iar v este viteza ansamblului de corpuri. 
Împărţind relaţia (21) la m1 şi efectuând simplificările necesare rezultă: 

11

1

2 −=
v
v

m
m

                                             (22) 

Dar 3
1v

v =
, deci: 

2
1

2 =
m
m

                                                (23) 
Deci răspunsul corect este c). 
 
5.Un conductor electric cu lungimea de 1 m este străbătut de un curent electric de intensitate 5 A şi 

aşezat într-un câmp magnetic cu liniile de câmp perpendiculare pe lungimea conductorului, având inducţia de 1 
mT. Forţa electromagnetică este egală cu: 

a)5 N; b) 5 mN; c) 5 µN; d) 0,5 N; e) 0,5 mN; f) 1 N. 
 
Rezolvare: 
Forţa electromagnetică se scrie astfel: 

αsin⋅⋅⋅= lIBF                                          (24) 
în care B este inducţia magnetică, I este intensitatea curentului electric, iar α este unghiul făcut de liniile 

de câmp magnetic cu axa de simetrie a conductorului electric. Ştiind prin enunţ că α = 90º, avem că: 
mN. 51510 3 =⋅⋅=⋅⋅= −lIBF                               (25) 

Deci răspunsul corect este b). 
 
6.O maşină termică funcţionează cu gaz ideal după ciclul din Fig. 4. Lucrul mecanic efectuat într-un 

ciclu este: 
a)2p1V1; b) 3p1V1; c) 5p1V1; d) 4p1V1; e) p1V1; f) (1/2)p1V1. 

 
Fig. 4 

Rezolvare: 
Lucrul mecanic efectuat pe ciclu Lc este suma lucrurilor mecanice pe fiecare transformare în parte: 

)1()4()4()3()3()2()2()1( →→→→ +++= LLLLLc                       (26) 
Conform definiţiei, lucrul mecanic efectuat de un gaz ideal, într-o transformare oarecare este: 

∫ ⋅=→

)(

)(
)()( d

j

i
ji VpL

                                        (27) 
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Particularizând pentru problema dată, se scrie: 

∫ ∫∫∫ ⋅+⋅+⋅+⋅=
)4(

)3(

)1(

)4(

)3(

)2(

)2(

)1(

dddd VpVpVpVpLc

                   (28) 
Din ciclul desenat în Fig. 4, se observă că transformările (1)→(2) şi  (3)→(4) sunt izocore (V = 

constant), deci pentru acestea avem că: 

⎪
⎪

⎩

⎪
⎪

⎨

⎧

=⋅

=⋅

∫

∫
)4(

)3(

)2(

)1(

0d

0d

Vp

Vp

                                            (29) 
În consecinţă: 

=⋅+⋅=⋅+⋅= ∫∫∫∫
1

1

1

1 3

3)1(

)4(

)3(

)2(

dddd
V

V

V

V
c VpVpVpVpL

 
11111111 4)3()3(3 VpVVpVVp ⋅=−⋅+−⋅=                                (30) 

Deci răspunsul corect este d). 
Observaţie: 
La acelaşi rezultat se ajunge şi pe baza faptului că aria din diagrama (p-V), cuprinsă de un ciclu parcurs 

de un gaz ideal, reprezintă chiar lucrul mecanic efectuat de gaz în acel ciclu. În cazul problemei date este vorba 
de aria unui dreptunghi cu laturile: 

⎩
⎨
⎧

1

1

2
2
V
p

                                                    (31) 
Deci lucrul mecanic pe ciclu este: 

1111 422 VpVpLc =⋅=                                         (32) 
 
7. Armăturile unui condensator plan cu o suprafaţă de 2 cm2 se află la 5 mm distanţă una de alta. Între 

armături se stabileşte o diferenţă de potenţial de 1000 V. Sarcina electrică de pe fiecare armătură are 

valoarea ( )F/m 1085,8 12
0

−⋅=ε : 
a) 3,54·10-10 C şi 3,54·10-10 C; b) 5·10-10 C şi 3,54·10-10 C; c) 3·10-10 C şi 4·10-10 C; d) 7·10-10 C şi 4·10-10 

C; e) 5,4·10-15 C şi 4·10-15 C; f) 6·10-12 C şi 7·10-12 C. 
 
Rezolvare: 
Sarcina electrică (Q) de pe fiecare armătură se poate exprima funcţie de capacitatea condensatorului 

plan (C) şi potenţialul dintre plăci (V), astfel: 
VCQ ⋅=                                                (33) 

Capacitatea condensatorului plan se exprimă: 

d
S

C r ⋅⋅
=

εε 0

                                            (34) 
În care 1=rε . Deci: 

C. 1054,3
6
107,1710

105
1021085,8 10

10
3

3

412
0 −

−

−

−−

⋅=
⋅

=⋅
⋅

⋅⋅⋅
=⋅

⋅
= V

d
S

Q
ε

  (35) 
Deci răspunsul corect este a). 

 
8. Într-o incintă de volum 1 m3 se află 2 moli de gaz la presiunea p şi temperatura T. Valoarea numerică 

a raportului p/RT este: 
 
Rezolvare: 
Ecuaţia generală a gazului perfect se scrie: 

TRnVp ⋅⋅=⋅                                           (36) 
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Relaţie în care V este volumul gazului, n este numărul de moli, R este constanta universală a gazului 
perfect. 

Raportul cerut este: 

2
1
2
===

V
n

RT
p

                                         (37) 
Deci răspunsul corect este d). 
 
9. Două conductoare rectilinii, paralele, foarte lungi sunt parcurse de curenţi de intensităţi I1 şi respectiv 

I2. Între conductoare se exercită forţa de atracţie pe unitatea de lungime F/l. Pătratul distanţei (d2) între 
conductoare este: 

a) l
FII ⋅⋅

⋅ 21μ
; b) F

lII ⋅⋅
⋅ 21μ

; c) μ⋅
⋅⋅

F
lII 21

; d) Fl
II
⋅
⋅⋅ μ21

; e) Fl
II
⋅⋅
⋅

μ
21

; f) nici una din celelalte variante. 
 
Rezolvare: 
Forţa de atracţie dintre cele două conductoare parcurse de curenţii I1 respectiv I2 este în modul: 

d
lII

F
⋅
⋅⋅

⋅=
π

μ
2

21

                                              (38) 
Din relaţia (38), distanţa d este: 

F
lIId

⋅
⋅⋅⋅

=
π

μ
2

21

                                              (39) 
Prin urmare, parametrul cerut, (d2) este: 

22

22
2

2
1

2
2

4 F
lIId

⋅
⋅⋅⋅

=
π

μ

                                         (40) 
Deci răspunsul corect este f). 
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