MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR Şl TURISMULUI

ORDINUL Nr. 2002
din 16.12.2002
pentru aprobarea reglementării tehnice
„Ghid de evaluare a riscului de incendiu şi a siguranţei la foc
pentru cămine de bătrâni şi persoane cu handicap",
indicativ GT 05002
În conformitate cu prevederile art. 38 alin 2 din Legea nr. 10/ 1995 privind calitatea în
construcţii, cu modificările ulterioare, ale art. 2 pct. 45 şi ale art 4 alin (3) din Hotărârea Guvernului
nr. 3/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi
Turismului,
Având în vedere avizul nr. 27/11.04.2002 al Comitetului Tehnic de Coordonare
Generală,
Ministrul transporturilor, construcţiilor şi tunsmului emite următorul
ORDIN:

Art. 1.  Se aprobă reglementarea tehnică „Ghid de evaluare a riscului de incendiu şi a
siguranţei la foc pentru cămine de bătrâni şi persoane cu handicap", indicativ GT 05002,
elaborată de Institutul de Proiectare, Cercetare şi Tehnică de Calcul în Construcţii (IPCT) 
Bucureşti prevăzută în anexa' care face parte integranta din prezentul ordin.
Art. 2.  Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I
Art. 3.  Direcţia Generală Tehnică va aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

MINISTRU,
MIRONTUDOR MITREA

' Anexa M publică în Buletinul Construcţiilor editat de Institutul Naţional de Cercetare
I)ezvoltare in Construcţii şi Economia Construcţiilor

MINISTERUL DE INTERNE
CORPUL POMPIERILOR MILITARI
INSPECTORATUL GENERAL
AVIZ
Nr. 9 din 01.08.2002
La cererea INSTITUTULUI DE PROIECTARE, CERCETARE Şl TEHNICĂ DE
CALCUL ÎN CONSTRUCŢII  I.P.C.T.S.A., înregistrata cu nr. 928/2002, potrivit atribuţiilor
ce îi revin conform prevederilor art. 17, alin. (1), lit. d, din Legea nr 121/1996 privind organizarea
şi funcţionarea Corpului Pompierilor Militari şi ale art. 16, alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr.
60/1997 privind apărarea împotriva incendiilor, aprobată şi modificată cu Legea nr. 212/1997,
modificată şi completată cu Ordonanţa Guvernului nr 114/2000, aprobată cu Legea nr 126/2001,
Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari avizează lucrarea „GHID DE EVALUARE A
RISCULUI DE INCENDIU Şl A SIGURANŢEI LA FOC PENTRU CĂMINE DE BĂTRÂNI Şl
PERSOANE CU HANDICAP"
Avizul se emite în baza:
• redactării finale elaborate de către I.P.C.T. S.A., cu modificările solicitate de către
I.G.C.P.M.;
• proiect nr. 58/2001;
• avizului C.T.S.  M.L.P.T.L. nr. 27/11.04.2002;
• procesuluiverbal nr. 25.580 din 01 08 2001, al şedinţei comisiei de avizare a
Inspectoratului General al Corpului Pompierilor Militari.
COMANDANTUL CORPULUI POMPIERILOR MILITARI
General de brigadă
Vladimir SECARĂ
LOCŢIITOR AL ŞEFULUI DE STAT MAJOR Şl ŞEF AL INSPECŢIEI DE
PREVENIRE A INCENDIILOR
Colonel
Ing. M i h a i ROTH
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GHID DE EVALUARE A RISCULUI
DE INCENDIU Şl A SIGURANŢEI LA FOC PENTRU
CĂMINE DE
BĂTRÂNI Şl PERSOANE CU HANDICAP

Indicativ GT 05002

1. OBIECTUL GHIDULUI. DOMENII DE APLICARE
1.1. Obiectul prezentului ghid îl constituie stabilirea factorilor de risc, de activare, de
gravitate şi de protecţie la foc, precum şi a valorilor acestora, care se iau în considerare la
evaluarea riscului de incendiu şi a siguranţei la foc prin metoda matematică de evaluare, stabilită
potrivit legii.
1.2. Ghidul se adresează tuturor factorilor implicaţi în activitatea de proiectare a
construcţiilor publice, verificatorilor şi experţilor atestaţi pentru cerinţa de calitate siguranţă la
foc, specialiştilor din ministere şi alte organe ale administraţiei publice centrale şi locale cu
atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor, precum şi persoanelor fizice şi juridice care
deţin , sub orice formă, cămine de bătrâni şi handicapaţi.
1.3. Ghidul se aplică de persoane cu competenţă în domeniile: proiectarea construcţiilor
publice, identificarea şi evaluarea riscului de incendiu, verificarea şi expertizarea privind cerinţa
de calitate siguranţă la foc. îndrumarea şi controlul activităţii de apărare împotriva incendiilor.
Elaborat de:
INSTITUTUL DE PROIECTARE,
CERCETARE ŞI TEHNICĂ DE CALCUL. ÎN
CONSTRUCŢII (IPCT) Bucureşti

Aprobat de: MINISTERUL
TRANSPORTURILOR.
CONSTRUCŢIILOR ŞI
TURISMULUI, cu ordinul nr. 2002
din 16.12.2002

1.4.Ghidul se utilizează la evaluarea riscului de incendiu atât la căminele de bătrâni şi
handicapaţi existente, cât şi la cele nou construite.
1.5.In cazul căminelor de bătrâni şi handicapaţi nou construite, ghidul se utilizează la
întocmirea şi validarea scenariului de siguranţă la foc.

2. TERMINOLOGIE SPECIFICA
2.1. Terminologia utilizată în prezentul ghid foloseşte definiţiile prevăzute în
Normativul de siguranţă la foc a construcţiilor, indicativ Pl 18. Normativul de proiectare a
căminelor de bătrâni si handicapaţi cu vizitatori, indicativ NP 0231997, Normativul privind
proiectarea şi executarea instalaţiilor de telecomunicaţii şi semnalizare din clădiri civile ţi de
producţie, indicativ I 18 şi Ordinul ministrului de interne nr. 87/2001 privind metodologia de
identificare, evaluare şi controlul riscului de incendiu.

3. CLASIFICAREA CĂMINELOR DE BĂTRÂNI ŞI HANDICAPAŢI
3.1. Conform prevederilor P 11 8 şi NP 023. după destinaţie căminele de bătrâni şi
handicapaţi se clasifică astfel:
1. după categoriile de utilizatori:

a) de persoane în vârstă:
 fără probleme de sănătate, dar fără posibilităţi
materiale;
 bolnave cronic, dardeplasabile:
 nedeplasabile;
b) de persoane cu diverse handicapuri:
 fizic (cu dificultăţi de mers, care nu se pot deplasa fără ajutor, ori blocate în
scaun rulant);
 cu probleme de vedere (vedere foarte slabă sau ne văzători);
 cu probleme de auz;
2. după modul de organizare:
a) tip spital  cămin cu pondere mai mare a asistenţei medicale;
b) tip sanatoriu  cămin cu pondere mai mare în sectorul terapeutic;
c) tip hotelier  cămin cu pondere pe sectoarele social şi cultural;
d) tip locuinţă  organizare în sistem pavilionar, având servicii comune pentru persoane
care se întreţin singure;
3. după capacitatea de cazare (nr. paturi):
a) unităţi mici  până la 150 persoane;
b) unităţi mijlocii  între 150300 persoane;
c) unităţi mari  între 300500 persoane;
4. după tipul localită(ii in care funcţionează:
a) urbane;
b) rurale.
Căminele de bătrâni şi handicapaţi ale căror destinaţie nu este cuprinsă în tabel se
încadrează prin asimilare.

4. CRITERII DE IDENTIFICARE A RISCULUI DE INCENDIU
4.1. Identificarea riscului de incendiu consta în examinarea complexă a unui sistem tehnic
(încăpere, compartiment de incendiu, construcţie), cu scopul de a stabili naturile riscurilor şi
nivelul acestor riscuri (de incendiu, de explozie etc.) conţinute de sistemul supus analizei, pe
baza unor proceduri stabilite.
4.2. Potrivit prevederilor Normativului privind proiectareacăminelor de bătrâni şi
handicapaţi, indicativ N.P. 023 şi Normativului de siguranţă la foc, indicativ P I 18. nivelul
riscului de incendiu se identifică pe baza factorului de risc ,.densitate de sarcină termică".
4.3. Conform N.P. 023 corelat cu prevederile P 118. funcţie de densitatea sarcinii termice,
căminele de bătrâni şi handicapaţi se încadrează în următoarele niveluri de risc de incendiu:
 risc mic,
când qs £ 420 MJ/m2;
 risc mijlociu, când 420 £ q s £ 840 MJ/m2;
 risc mare,
când qs £ 840 MJ/m2.
4.4. Potrivit NP 023 în căminele de bătrâni şi handicapaţi sunt admise următoarele niveluri
de risc de incendiu:
 risc mic,
qs £ 420 MJ/m2;
 risc mijlociu 420 £ qs £ 630 MJ/m2.

5. PREZENTAREA METODELOR MATEMATICE DE EVALUARE A RISCULUI DE
INCENDIU
5.1. Generalităţi
Analiza de risc se compune dintrun pachet de proceduri pentru identificarea şi evaluarea
riscului de incendiu, precum şi pentru stabilirea modalităţilor de reducere a acestuia.Eficienta
analizei de risc este condiţionată în principal de competenţa celor care o efectuează şi de
corelarea corectă a metodelor de analiză folosite cu specificul obiectului analizat. Utilizarea unei
metode neadecvate de analiză de risc conduce la valorificarea incompletă sau defectuoasă a
datelor disponibile şi ca urmare, la concluzii parţiale sau eronate.
Metodele matematice asigură valorificarea optimă a datelor existente, cât şi identificarea
soluţiilor de reducere a riscului efectiv.
5.2. Prezentarea metodei matematice de analiză a riscului
Prin Ordinul ministrului de interne nr. 87/2001 privind Metodologia de identificare,
evaluarea şi controlul riscurilor de incendiu, nu se stabileşte o anumită metodă matematică de
analiză, ci se consacră formula generală pentru determinarea riscului de incendiu, care este de
forma:
Ri =

PXG
XA
M

în care:
Ri = riscul de incendiu existent;
P = pericolul potenţial de incendiu generat de factorii de risc
specifici existenţi;
M = totalitatea măsurilor de protecţie la foc asigurate;
A = coeficientul care exprimă probabilitatea de activare a factorilor de risc, diferenţiat pe
tipuri de obiective şi natura factorilor de risc;
G = gravitatea consecinţelor posibile ale incendiului (G ³ 1).
Pentru orice situaţie analizată, riscul de incendiu se situează în domeniul riscurilor
acceptabile dacă se îndeplineşte condiţia:
R incendiu ≤ Ri acceptat
în care:

RI acceptat = riscul de incendiu acceptat pentru tipul de obiectiv luat în analiză.

Riscul de incendiu acceptat se determină cu relaţia:
Ra = c x Rim
în care:
c = coeficient de ierarhizare;
Rim = riscul mic de incendiu cuantificat.
Siguranţa la foc (Sig) este asigurată în toate situaţiile în care se
îndeplineşte una din condiţiile de mai jos:
Sig =

Ra
³1
Ri

sau

Sig =

Ri
£1
Ra

Factorii P, G, M sunt. la rândul lor, exprimaţi prin relaţii de calcul în care necunoscute
sunt elementele specifice categoriei de factori.

Întrucât metodologia aprobată dă libertate autorului metodei de evaluare a riscului să
utilizeze şi scările de cuantificare convenabile, în prezentul ghid se stabilesc factorii de risc şi de
protecţie ce trebuie luaţi obligatoriu în considerare în evaluarea riscului de incendiu la căminele
de bătrâni şi handicapaţi.
6. FACTORII DE RISC SPECIFICI
Prezenta metodă matematică ia în considerare atât factorii de risc ce decurg din substanţele
şi materialele fixe şi mobile (P1), cât şi factorii de risc derivaţi din concepţia construcţiei (P2),
produsul celor două categorii de factori reprezentând pericolul potenţial (P):
P = P 1 x P2 .
6.1. Factorii de risc generaţi de substanţele şi materialele utilizate (P1)
În evaluarea riscului de incendiu aferent căminelor de bătrâni şi handicapaţi se iau în
considerare următorii factori de risc generaţi de substanţele şi materialele mobile utilizate:
a) densitatea sarcinii termice  factorul q:
b combustibilitatea materialelor, substanţelor factorul c
c) pericolul de fum  factorul r.
d) pericolul de toxicitate prezentat de produsele de ardere factorul k.
Pe această bază. factorul P 1se determină cu relaţia de mai jos:
P1 = q x c x r x k,
în care q, c, r şi k sunt factorii enumeraţi mai sus .

6.2. Factorii de risc rezultaţi din concepţia construcţiei (P2)
In evaluarea riscului de incendiu aferent căminelor de bătrâni şi handicapaţi se iau în
considerare următorii factori de risc generaţi de concepţia construcţiei:
a) înălţimea construcţiei, compartimentului de incendiu, încăperii factorul e:
b) combustibilitatea elementelor de construcţie factorul i;
c) mărimea compartimentului de incendiu (suprafaţa şi raportul lungime/lăţime) 
factorul g.
Pe această bază, factorul P2 se determină cu relaţia de mai jos: P2 = e x i x g,

6.3. Factorul q
Factorul q ia în considerare densitatea sarcinii termice existentă în încăperea sau
compartimentul de incendiu supus evaluării.
Densitatea sarcinii termice pentru cămine de bătrâni şi handicapaţi supusă evaluării se
determină potrivit prevederilor STAS 10903/2.
6.4. Factorul c
Factorul c ia în considerare combustibilitatea materialelor (echipamente, materiale,
mobilier) existente în spaţiul supus analizei precum şi în finisaje şi structura construcţiei
Potrivit prevederilor P 118, materialele şi elementele de construcţie combustibile se
clasifică în următoarele clase de combustibilitate:
 CI (CA 2a)  practic neinflamabilc;
 C2 (CA 2b)  dificil inflamabile;

 C3 (CA 2c)  mediu inflamabile:
 C4 (CA 2d) uşor inflamabile.
Potrivit aceleiaşi reglementări, clasa C0 cuprinde materiale şi elemente de construcţie
incombustibile.
Materialele mobile se iau in analiză pe baza claselor de combustib ilitate a materialelor şi
elementelor de construcţie
6.5. Factorul r
Factorul r ia în considerare pericolul de turn.
După emisia de fum. substanţele şi materialele se clasifică în trei clase de pericol (stabilite
prin test. în raport de absorbţia fluxului luminos) astfel:
• Pericol de fum normal  absorbţia fluxului luminos (opacitatea) < 50%:
• Pericol de fum mediu  absorbţia fluxului luminos 5090 %:
• Pericol de fum mare  absorbţia fluxului luminos > 90 %.
În lipsa unor date privind clasificarea substanţelor şi materialelor în clase de pericol după
emisia de fum se pot utiliza următoarele criterii:
 hârtia, lemnul, fibrele şi firele naturale, băuturile alcoolice se încadrează în clasa
„pericol normal de fum";
 ţesăturile realizate d in fire naturale în amestec cu fire sintetice, foliile de polietilenă
şi polipropilenă, produsele din piele se încadrează în clasa „pericol mediu”;
 produsele din cauciuc, mase plastice, poliuretan, vopsele le se încadrează în clasa
„pericol mare".
Celelalte materiale se clasifică prin asimilare.
6.6. Factorul k
Factorul k ia în considerare toxicitatea/coroziunea produselor rezultate prin ardere pe
timpul incendiului.
După toxicitatea produselor de ardere, substanţele şi materialele ce se pot afla întrun
cămin de bătrâni şi handicapaţi se pot clasifica în trei clase de pericol:
 pericol normal;
 pericol mediu:
 pericol mare.
În lipsa unor date oficiale privind încadrarea produselor de ardere în raport de toxicitatea
pe care o prezintă pentru om, se pot utiliza următoarele criterii:
• în clasa de pericol normal se pot încadra materialele, substanţele sau mărfurile care
prin ardere dau ca produse de ardere dioxid de carbon şi vapori de apă (exemple: lemnul,
hârtia, textilele realizate din fibre naturale, zahărul, tutunul şi altele asemenea);
• în clasa de pericol mediu se pot încadra materiale, substanţe şi mărfuri care prin
ardere dau dioxid de carbon, vapori de apă şi alţi produşi secundari netoxici, cum sunt
funinginea, aerosoli etc. (exemple: articole din cauciuc, anumite vopsele, fibre sintetice
poliesterice):
• în clasa de pericol mare se pot încadra materialele, substanţele şi mărfurile care prin
ardere dau, pe lângă dioxid de carbon şi vapori de apă, produşi secundari toxici, în care
apar combinaţii cu clorul, sulful, azotul, cianul (exemple: carton asfaltat, poliuretan,
polistiren, fibre sintetice poliamidice, PVC etc).
6.7. Factorul e
Factorul e ia în considerare înălţimea utila a construcţiei sau cota planşeului peste cămin
de bătrâni şi handicapaţi la construcţii supraterane.
Pentru diferenţiere, construcţiile parter se pot împărţi în trei grupe:
 înălţime până la 7,00 m;
 înălţime cuprinsă între 7  10 m:

 înălţime peste 10 m.
Construcţiile cu mai multe niveluri se diferenţia/ă în funcţie de regimul de înălţime
(numărul de etaje).
6.8. Factorul i
Factorul i ia în considerare prezenţa materialelor combustibile în structura elementelor de
construcţie, atât în structura portantă cât şi în elementele faţadei şi învelitorilor.
În raport de materialele utilizate la structura portanta, construcţiile se pot grupa în trei
categorii:
 construcţii având structura portantă din materiale incombustibile (beton, metal,
piatră):
 construcţii având structura portantă realizată din lemn masiv sau cu elemente
compuse realizate din scândură (stâlpi, arce. grinzi). protejate cu produse termospumanie:
 construcţii având structura portantă realizată din lemn neprotejat.În raport de
materialele utilizate la realizarea faţadelor şi î nvel i torilor. construcţiile se pot grupa în
următoarele categorii:
 cu faţade şi/sau învelitori realizate din materiale incombustibile;
 cu faţade şi/sau învelitori realizate din elemente multistrat cu stratul exterior
incombustibil (combustibile protejate);
 cu faţade şi/sau învelitori realizate din elemente combustibile (lemn, mase plastice,
carton asfaltat).
Din combinarea celor şase grupe menţionate mai sus, rezultă situaţiile ce pot fi întâlnite în
activitatea de evaluare.
6.9. Factorul g
Factorul g ia în considerare suprafaţa care poate fi cuprinsă de incendiu, precum şi forma
suprafeţei respective. I.a aceeaşi suprafaţă şi la aceleaşi materiale utilizate, riscul de propagare
este invers proporţional cu raportul lungime/lăţime (timpul de incendiere totală prin propagare
directă este mai mic la construcţiile având lungimea mult mai mare decât lăţimea). Totodată
acţiunea de limitare a propagării incendiilor este cu atât mai uşoară cu cât raportul lungime/ lăţime
este mai mare.
7. FACTORUL MĂSURILOR DE PROTECŢIE FACTORUL M
Factorul măsurilor de protecţie (M) ia în considerare toate măsurile de protecţie adoptate
şi/sau realizate pentru diminuarea riscului potenţial de incendiu.
În conformitate cu reglementările privind prevenirea şi stingerea incendiilor, factorul M
trebuie să ia în considerare următoarele categorii de măsuri de protecţie împotriva incendiilor:
 măsurile constructive de siguranţă la foc factorul F;
 echiparea construcţiei cu instalaţii de semnalizare, alarmare, alertare şi de
stingere a incendiilor factorul E:
 asigurarea intervenţiei cu forţe şi mijloace proprii factorul D:
 eficacitatea intervenţiei serviciului de pompieri c i vi l i şi/sau a pompierilor
militari factorul I.
Factorul M poate fi determinat cu relaţia: M=F x E x D x I.
Factorii F, E, D şi I sunt determinaţi prin rela ţii de calcul în care intră o serie de
subfactori (care sunt la rândul lor factori specifici categoriei respective).

7.1. Factorul F
Factorul F ia în considerare principalele măsuri de siguranţă la foc cuprinse în reglementările
t e hnice de specialitate. Factorul F ia în considerare următorii factori:
 gradul de rezistenţă la foc, corelaţia între gradul de rezistenţă la foc, aria maximă
construită, capacitatea maximă de cazare şi numărul de niveluri admis, compartimentarea
antifoc şi separarea diferitelor spaţii în interiorul compartimentului de incendiu factorul
F1
 combustibilitatea finisajelor şi desfumarea căilor de evacuare factorul F2 .
 asigurarea evacuării persoanelor –factorul F3
Pe baza celor de mai sus. relaţia de calcul a factorului F e s t e : F=F1 x F2 x F3
în care fiecare dintre elementele relaţiei matematice este determinat de o serie de subfactori
(care sunt la rândul lor factori specifici categorici respective) astfel:
7.1.1. Factorul F1
Factorul F1, ia în considerare cel puţin:
 gradul de rezistenţă la foc al construcţiei –factorul f11
 corelaţia între gradul de rezistenţa la foc. aria maximă admisă, capacitatea maximă de
cazare şi numărul de niveluri admis – factorul f 12
 separarea căminelor de bătrâni şi handicapaţi faţă de construcţii cu alte destinaţii 
factorul f13
 separarea între încăperile cu risc mijlociu şi/sau mare faţă de spaţiile de cazare factorul
f14
Pe baza celor de mai sus. factorul F1, poate fi determinat cu următoarea relaţie de calcul:
F1 =f11 x f12 x f13 x f 14
7.1.2. Factorul F2
Factorul F2 ia în considerare cel puţin:
 desfumarea circulaţiilor comune şi caselor de scări factorul f21
 combustibilitatea finisajelor interioare factorul f22
 combustibilitatea finisaje exterioare –factorul f 23
 existenţa plafoanelor suspendate – factorul f24
Pe baza celor de mai sus. factorul F2 se determină cu relaţia: F2: = f21 x f22 x f 23 x f24

7.1.3. Factorul F3
Factorul F3 ia în considerare:
 numărul căilor de evacuare factorul f31
 gabaritul căilor de evacuare  factorul f32
 alcătuirea constructivă a coridoarelor şi scărilor de evacuare –factorul f33
 asigurarea căilor de evacuare în interiorul încăperilor factorul f34
 marcarea, semnalizarea şi iluminarea căilor de evacuare factorul f35
 timpul (lungimea) căilor de evacuare –factorul f36
 accesul din drumurile publice factorul f37
Pe baza celor de mai sus, factorul F3 se determină cu următoarea relaţie de calcul:
F3 = f31 x f32 x f33 x f34 x f 35 x f36 x f37

7.2. Factorul E
Factorul E ia în considerare echiparea construcţiei cu instalaţii de semnalizare şi stingere a
incendiilor.
In cazul căminelor de bătrâni şi handicapaţi, factorul E trebuie să ia în considerare:
 semnalizarea, alarmarea şi alertarea în caz de incendiu factorul E1,
 echiparea cu instalaţii de stingere a incendiilor – factorulE2
asigurarea alimentării cu apă pentru stingerea incendiilorfactorul E3
 siguranţa în alimentare cu energie a consumatorilor cu rol de siguranţă la foc 
factorul E4.
Pe baza celor de mai sus, factorul E se poate determina cu următoarea relaţie de calcul:
E = E 1 x E 2 x E 3 x E4
7.3. Factorul D
Factorul D ia în considerare intervenţia pe locul de muncă (ocupare) din cămin de bătrâni
şi handicapaţi supusă analizei astfel:
 dotarea cu mijloace de intervenţie factorul D1;
 organizarea intervenţiei personalului în caz de incendiu şi calitatea acesteia factorul
D2 ,
 existenţa persoanelor pentru punerea în aplicare a măsurilor cuprinse în organizarea
intervenţiei pe locul de muncă şi (ocupare) nivelul de instruire al acestora factorul D3
Pe baza celor de mai sus, factorul D poate fi determinat cu relaţia:
D = D1 x D2 x D3
7.4. Factorul I
7.4.1. Factorul I ia în considerare capacitatea de intervenţie pentru stingerea incendiilor a
serviciului de pompieri civili şi a pompierilor militari astfel:
 categoria serviciului de pompieri civili propriu sau a serviciului cu care sa încheiat o
convenţie factorul I1;
 categoria serviciului de pompieri militari care intervin în caz de incendiu factorul I2
 timpul de începere a intervenţiei serviciului de pompieri c ivi l i sau m ilit a ri 
factorul I3
7.4.2. Pe baza celor de mai sus, factorul I poate fi determinat cu următoarea relaţie de
calcul:
I = I1 x I2 x I3
7.4.3. Factorul I1
Factorul I1 ia în considerare categoria serviciului de pompieri.
7.4.4. Factorul I2
Factorul I2 ia în considerare tipul subunităţii de intervenţie a pompierilor militari.
7.4.5. Factorul I3
Factorul I3 ia în considerare intervalul scurs între momentul apariţiei arderii până la

realizarea dispozitivului de intervenţie, fiind determinat de:
 timpul de alarmare;
 timpul de alertare;
 timpul de deplasare;
 timpul de intrare în acţiune a forţelor concentrate.
8. FACTORUL DE GRAVITATE
8.1. Potrivit metodologiei aprobate la aprecierea nivelurilor de gravitate pentru construcţii
publice se au în vedere următoarele consecinţe posibile:
• consecinţe minore:
 uşoare deteriorări ale sistemelor materiale;
• consecinţe semnificative
 vătămări corporale uşoare (loviri, răniri, arsuri) şi/sau intoxicări uşoare ale
unui număr limitat de persoane (max. 4) şi/sau
 deteriorarea sistemelor materiale generând perturbarea desfăşurării
normale a activităţii;
• consecinţe grave:
 vătămări corporale uşoare şi/sau intoxicarea unui număr limitat de persoane
(peste 4) şi/sau
 distrugeri importante ale sistemelor materiale;
• consecinţe foarte grave:
 vătămări corporale şi/sau intoxicări grave ale mai multor persoane (peste 4)
sau decesul unui număr limitat de persoane (13) si/sau
 distrugerea completă a sistemelor materiale:
• consecinţe deosebit de grave:
 decesul mai multor persoane (peste 3).
9. FACTORUL PERICOLULUI DE ACTIVARE FACTORUL A
9.1. Factorul pericolului de activare cuantifică probabilitatea de apariţie a unui eventual
incendiu.
În lipsa unor date referitoare la probabilitatea de apariţie a incendiilor. în practică factorul
A ia în considerare:
 prezenţa materialelor şi surselor de aprindere:
 condiţiile tehnice de prevenire aplicate mijloacelor purtătoare de surse pentru a nu
favoriza aprinderea şi performanţele acestora:
 sursele de pericol generate de factorul uman: ordinea, disciplina, întreţinerea,
exploatarea.
9.2. Sursele de aprindere se clasifică, după natura lor. în următoarele grupe:
a) surse de aprindere cu flacără (exemple: flacără de chibrit, lumânare, aparat de sudură, flacără
închisă):
b) surse de aprindere de natură termică (exemple: obiecte incandescente, căldură degajată de
aparate termice, efect termic al curentului electric ş.a.):
c) surse de aprindere de natură electrică (exemple: arcuri şi scântei electrice, scurtcircuit,
electricitate statică):
d) surse de aprindere de natură mecanică (exemple: scântei mecanice, frecare):
e) surse de aprindere naturale (exemple: căldură solară, trăsnet):
f) surse de autoaprindere (de natură chimică, fizicochimică şi biologică, reacţii chimice
exoterme):

g) surse de aprindere datorate exploziilor şi materialelor incendiare:
h) surse de aprindere indirecte (exemplu: radiaţia unui focar de incendiu).
9.3. Condiţiile (împrejurările) preliminare care pot determina şi/sau favoriza iniţierea şi
dezvoltarea şi/sau propagarea unui incendiu se clasifică, de regulă. în următoarele grupe:
a) instalaţii şi echipamente electrice defecte ori improvizate;
b) receptori electrici lăsaţi sub tensiune, nesupravegheaţi:
c) sisteme şi mijloace de încălzire defecte, improvizate sau ncsupravegheate;
d) contactul materialelor combustibile cu cenuşă, jarul şi scânteile provenite de la sistemele de
încălzire:
e) jocul copiilor cu locul;
f) fumatul în locuri cu pericol de incendiu:
g) sudarea şi alte lucrări cu foc deschis. Iară respectarea regulilor şi măsurilor specifice P.S.I.;
h) reacţii chimice necontrolate, urmate de incendiu;
i) folosirea de scule, dispozitive, utilaje şi echipamente de lucru neadecvate, precum şi
executarea de operaţiuni mecanice (polizare, rectificare, şlefuire etc.) în condiţii periculoase;
j) neexecularea conform graficelor stabilite a operaţiilor şi lucrărilor de reparaţii şi întreţinere a
maşinilor şi aparatelor cu piese în mişcare;
k) scurgeri (scăpări) de produse inflamabile;
l) defecţiuni tehnice de construcţii montaj;
m) defecţiuni tehnice de exploatare:
n) nereguli organizatorice;
o) explozie urmată de incendiu:
p) trăsnet şi alte fenomene naturale;
q) acţiune intenţionată („arson"');
r) alte împrejurări.
9.4. Factorul pericolului de activare (A) se cuantifică în raport de tipul căminului:
 pericol de activare normal: A = 1,00 pentru cămin tip hotel şi familial;
 pericol de activare mediu: 1.00 < A< 1,2 pentru cămin tip spital şi sanatoriu.
Pentru evaluarea riscului de incendiu în faza de proiectare factorul A are valori fixe.
indicate în anexă, funcţie de tipul căminelor de bătrâni şi handicapaţi.
Pentru căminele de bătrâni şi handicapaţi aflate în exploatare factorul A se adoptă în raport
de condiţiile tehnice concrete, constatate de evaluator.
10. RISCUL DE INCENDIU ADMIS (ACCEPTAT)
10.1. Pentru a fi operaţionale, metodele matematice trebuie să cuantifice riscul de incendiu
acceptat. Cuantificarea poate fi prezentată sub forma unui număr abstract faţă de care se face
comparaţia riscului de incendiu efectiv care caracterizează construcţia analizată.
10.2. Potrivit prevederilor Normelor generale de prevenire şi stingere a incendiilor, riscul
de incendiu efectiv trebuie să fie mai mic sau egal cu riscul de incendiu acceptat:
Ri £ Ra

10.3. In metoda matematică riscul de incendiu acceptat se cuantifică în raport de un nivel
de risc general acceptat pentru categoria de construcţie în discuţie. Autorii metodelor exprimă
riscul acceptat în raport de riscul mic de incendiu amplificat cu un coeficient supraunitar:
Ra = c x Ri,m
în care:
c = coeficient de ierarhizare;
Rim = riscul mic de incendiu.
10.4. Coeficientul de ierarhizare pentru cămine de bătrâni şi handicapaţi are valoarea 1,1.
iar riscul de incendiu mic Rim, = 1:
R a =1,1 xRim
în care Rim = 1.
11. SIGURANŢA LA FOC A CĂMINELOR DE BĂTRÂNI ŞI HANDICAPAŢI
11.1. Pe baza condiţiei prevăzute în Norme/e genera/e de prevenire şi stingere a
incendiilor ca riscul de incendiu efectiv să nu depăşească riscul de incendiu admis, se consideră că
siguranţa la foc pentru cămine de bătrâni şi handicapaţi este asigurată ori de cate ori este
îndeplinită condiţia:
R
Sig = a ³ 1
Ri
11.2. În toate cazurile, numai scenariul (sau scenariile) conţinând măsurile de protecţie
care asigură condiţia de mai sus reprezintă scenariul (sau scenariile) de siguranţă la foc. Celelalte
variante care nu asigură condiţia de mai sus nu sunt scenarii de siguranţă Ia foc.
12. CUANTIFICAREA FACTORILOR DE RISC
12.1. Pericolul potenţial — P
P=q xcxr x k x e x i x g
Factorul q
Tabelul12.1.
Densitatea2 sarcinii termice
Qm(MJ/m )

Factor q

< 105

0,9

106150

1,0

151210
211300
301420

1,1
1,2
1,3

421630

1,5

631840
8411,260

1,7
2,0

Factorul c
Tabelul12.2.
Combustibilitate materialelor
Materiale şi substanţe solide, mediu
inflamabile sau uşor combustibile
Materiale şi substanţe solide, dificil
inflamabile sau normal combustibile
Materiale şi substanţe solide, practic
neinflamabile sau dificil combustibile

Factor c

Materiale şi substanţe incombustibile

1,00

1,20
1,10
1,05

Factorul r
Tabelul 12.3.
Factor r

Pericolul dat de fum
Normal

1,10

Mediu

1,20

Mare

1,50

Factorul k
Tabelul 12.4.
Factor k

Gradul de pericol de toxicitate sau coroziune
Normal

1,10

Mediu

1,20

Mare

1,50

Factorul e
Clădiri etajate
Tabelul 12.5.
Regimul de înălţime al
construcţiei
³P + 4

Factor e
1,40

P+3

1,30

P+2

1,20

P+1
P

1,10
1,00

Factorul i
Incombustibile
Co

Elementele faţadei
Structură portantă
Construcţii din beton, cărămidă,
metal, alte materiale
incombustibile
Construcţii din lemn
termoprotejat
Construcţii din lemn
neprotejat

Tabelul 12.6.
Combustibile
Combustibile C3
protejate
C4
C1C2

1,0

1,05

1,25

1,1

1,15

1,35

1,30

1,35

1,45

Factorul g
Tabelul 12.7.
Raportul L: I Suprafaţa
căminelor de bătrâni şi handicapaţi (m2)

Factor g

5:1
680

4:1
630

3:1
580

2:1
500

1:1
400

0,75

1030
1370

950
1270

870
1150

760
1010

600
800

0,80
0,85

1700
2500
3400

1600
1900
3200

1450
1750
2900

1250
1500
2500
3000

1000
1200
2000
3000

0,90
1,00
1,20
1,40

13. CUANTIFICAREA FACTORILOR DE PROTECŢIE
13.1. Factorul privind gradul de rezistenţă la foc, corelarea între destinaţie, suprafaţă,
numărul de niveluri admis, compartimentarea şi separarea (F1)
Gradul de rezistenţă la foc (f11)
Tabelul 13.1.
Gradul de rezistenţă la foc Factorul f11
Gradul 1
Gradul II
Gradul III
Gradul IV
Gradul V

1,73
1,54
1,37
1,18
1,00

Factori de corelare între gradul de rezistenta la foc, aria maximă admisă a
compartimentului de incendiu, capacitatea maximă de cazare si numărul maxim de
niveluri

Tabelul 13.2.
Grad de
rezistentă la foc

Aria
maximă

gradul lll
gradul III
gradul IV
gradul V

2.500
1.800
1400
1.000

Capacitate maxim Numărul maxim Factorul
de cazare
de niveluri

f12

500
150
150
150

4
2
1
1

1,00
0,95
0,90
0,85

Notă:

conform NP 023 căminele se realizează de gradul III de rezistenţă la foc cu capacitate de max 500
locuri si maxim 4 niveluri supraterane:

în cazul oricărei necorelări faţă de cerinţele din tab. 13 2. între aria maximă capacitatea şi numărul
de niveluri admise, pentru fiecare grad de rezistenţă la foc. Factorul f12 din tab. 13.2. se diminuează cu
0.05 pentru fiecare necorelare.

Factor referitor la separarea căminelor de bătrâni şi handicapaţi faţa de restul
construcţiei cu alte destinaţii (f13)
Tabelul 13.3.
Situaţii posibile
Cămin de bătrâni şi handicapaţi în construcţie
independentă
Există separare intre cămin şi alte compartimente de
incendiu prin perete antifoc conform P 118, fără
golurile sau cu goluri pentru circulaţie protejate
corespunzător
Există separare intre cămin şi alte compartimente de
incendiu prin pereţi antifoc conform P 118, dar
golurile pentru circulaţie nu sunt protejate
corespunzător
Există separare intre cămin şi alte compartimente de
incendiu, dar pereţii nu au RF prevăzută de P118
pentru pereţi antifoc. iar golurile pentru circulaţie sunt
protejate corespunzător
Există separare între cămin şi alte compartimente, dar
pereţii nu au RF prevăzută de P 118 pentru pereţi
antifoc. iar golurile pentru circulaţie nu sunt protejate
corespunzător

f13
1,00
0,95

0,85

0,70

0,60

Factor referitor la separarea încăperilor cu risc mijlociu faţă de restul construcţiei
(f14)
Tabelul 13.4.
Situaţii posibile
Există separare prin pereţi şi planşee RF conform P 118, fără
goluri sau cu golurile pentru circulaţie protejate corespunzător
Există separare prin pereţi şi planşee RF conform P 118, dar
cu golurile pentru circulaţie neprotejate corespunzător
Există separare, dar pereţii şi/sau planşeele nu au RF
prevăzută de P 118, iar golurile pentru circulaţie sunt
protejate corespunzător
Există separare, dar pereţii şi/sau planşeele nu au RF
prevăzută de P 118. iar golurile pentru circulaţie nu sunt
protejate corespunzător

f14
1,00
0,95
0,85
0,80

13.2. Factor privind combustibilitatea finisajelor şi desfumarea F2
Desfiinţarea circulaţiilor comune şi caselor de scări (f21)
Tabelul 13.5.
f21
Situaţii posibile
Se asigura desfumarea conform prevederilor NP 023
1,20
Nu este obligatorie desfumarea (circulaţiile iluminate natural)
1,00
Nu se asiqurâ desfumarea
0,80
1  Z  , 
Combustibilitatea finisajelor interioare (f22)
Tabelul 13.6.
Clasa de combustibilitate
IncombustibileCO(CA1)
Practic neinflamabile C1 (CA2a)
Dificil inflamabile C2 (CA 2b)
Mediu inflamabile C3 (CA 2c)
Uşor inflamabile C4 (CA 2d)

f22
1,00
0,95
0,90
0,80
0,70

Combustibilitatea finisajelor exterioare (f23)
Tabelul 13.7.
Clasa de combustibilitate
IncombustibileCO(CAI)
Practic neinflamabile C1 (CA2a)
Dificil inflamabile C2 (CA 2b)
Mediu inflamabile C3 (CA 2c)
Uşor inflamabile C4 (CA 2d)

f23
1,00
0,95
0,90
0,80
0,70

Combustibilitatea plafoanelor suspendate (f24)
Tabelul 13.8.
Clasa de combustibilitate a plafonului suspendat

f24

Incombustibile CO (CA1)
Nu sa prevăzut plafoane suspendate

100

Practic neinflamabile C1(CA 2a), cu respectarea
prevederilor din P 118

0,95

Dificil inflamabile C2 (CA 2b), cu respectarea prevederilor
din P 11
Mediu inflamabile C3 (CA 2c)

0,90

Uşor inflamabile C4 (CA 2d)

0,70

0,80

13.3. Factorul privind asigurarea evacuării persoanelor  F3
Factorul privitul numărul căilor de evacuare (f31)
Tabelul 13.9.
Situaţii posibile
Se asigură numărul căilor de evacuare conform NP 023
Nu se asigură numărul căilor de evacuare

f31
1,05
0,900,50

Factor privind gabaritul căilor de evacuare (f32)
Tabelul 13.10.
Situaţii posibile
Se asigură gabaritul căilor de evacuare conform NP 023
Nu se asigură gabaritul căilor de evacuare

f32
1,05
0,900,50

Factorul privind alcătuirile constructive ale coridoarelor si scărilor de evacuare (f33)
Tabelul 13.11.
Situaţii posibile
f33
Coridoare, scări şi uşi alcătuite corespunzător P 118 şi
1,05
NP 023
Coridoare, scări şi uşi neconforme cu cerinţele din P 118 0,90  0.50
şi NP023
Factorul privind căile de evacuare in interiorul încăperilor căminelor de bătrâni si
handicapaţi (f34)
Tabelul 13.12.
Situaţie posibila
Se respectă cerinţele din NP 023 pentru circulaţii din
interiorul încăperilor
Nu se asigură cerinţele din NP 023 pentru circulaţii din
interiorul încăperilor

f34
1,05
0,900,70

Factorul privind accesul din drumurile publice (f35)
Tabelul 13.13.
Situaţii posibile
Se asigură condiţiile de acces direct din
drumurile publice şi circulaţiile in incinta
conform NP 023
Nu se asigură condiţiile de acces şi circulaţii in
incintă

f35
1,05
0,900,70

Factorul privind timpul (lungimea) cailor de evacuare (f36)
Tabelul 13.14.
Situaţii posibile
Se asigură timpii (lungimile) căilor de evacuare
prevăzute
NP 023
Nu se asigură
timpii şi/sau lungimile prevăzute în NP
023

f36
1,05
0,900,70

Factorul privind marcarea, .semnalizarea .si iluminarea căi/or de evacuare (f37)
Tabelul 13.15.
Situaţii posibile
f37
Se respectă marcarea, semnalizarea şi iluminatul
1,00
conform NP 023 şi 1.71998
Nu se asigură marcarea, semnalizarea şi/sau
0,90
iluminatul conform normativelor NP023 şi I 7
Notă:


Valorile factorilor f31,  f37 se adoptă de către evaluator în raport de diferenţele existente între cerinţa
reglementărilor tehnice PI 1899 şi NP 023 şi situaţiile de stare, în cazul construcţiilor existente ori faţă de
situaţiile preconizate prin proiectele tehnice.

La construcţiile aliate în fază de proiectare, proiectantul trebuie să asigure, in mod obligatoriu,
condiţiile pentru încadrare in valorile maxime ale factorilor f31f37

13.4. Echiparea construcţiei cu instalaţii de semnalizare şi stingere a incendiilor
factorul E
Observarea, semnalizarea, a/armarea si alertarea factorul E1
Tabelul 13.16.
Situaţii posibile

Factorul E1

Construcţia nu este echipată cu instalaţii de
1,00
semnalizare a incendiilor
Detectarea incendiului prin instalaţii automate de
1,25
detectaresemnalizare şi alertarea se face prin
1,30
telefon dispus întrun loc unde există:

permanent o persoană;

permanent doua persoane
Notă: În situaţia în care au fost prevăzute suplimentar şi alte instalaţii care au rol de supraveghere
şi alarmare (camere video cu circuit închis ori sa prevăzut retranslaţia semnalului de
incendiu la pompieri), se acordă bonificaţii în cuantificarea factorului E1 de 0,10 pentru
fiecare tip de sistem.
Echiparea cu instalaţii de stingere a incendiilor factorul E2
Tabelul 13.17.
Tipul instalaţiei de stingere
Instalaţie de hidranţi interiori
Instalaţie de hidranti exteriori care asigura servirea
tuturor punctelor protejate cu debitul de calcul

Factor E2
1,10
1,20

Nota: Când debilul instalaţiilor de apa este mai mic decât debitul de calcul, pentru fiecare 5
litri/sec. mai puţin, factorul E 2 se diminuează cu 0,05.

Asigurarea alimentarii cu apă pentru stingerea incendiului E 3
Tabelul 13.18.
E3
Situaţii posibile
Se asigură alimentarea cu apa pentru stingerea
1,00
incendiilor conform prevederilor STAS 1478 si
Normativului I.9
Nu se asigura alimentarea cu apa pentru stingerea
0,95  0,70
incendiilor conform prevederilor STAS 1478 si
Normativului I.9
Notă: Valoarea factorului E3, se adopta în raport cu deficientele existente în alimentarea
cu apa (debite, rezerva de apa. pompe de incendiu, presiuni etc).

Siguranţă în alimentare cu energie a consumatorilor cu rol de siguranţă la foc 
factorul E4
Tabelul 13.19.
Situaţii posibile
Se asigura alimentarea cu energie potrivit Normativului I.7

E4
1,00

Nu se asigura alimentarea cu energie potrivit
0,90  0,70
Normativului I. 7
Notă: Valoarea lui E4 se adoptă în raport eu deficienţele existente în alimentarea cu energie şi
consecinţele posibile

13.5. Asigurarea intervenţiei pe locul de muncă factorul D
Dotarea cu stilizatoare portabile – D1
Tabelul 13.20.
Factorul

D1

Dotarea cu stingătoare
Suficiente
Insuficiente
1,00
0,950,80

Notă: Valoarea factorului D 1 se ia funcţie de numărul şi starea fizica a stingătoarelor portabile.

Organizarea intervenţiei personalului în caz de incendiu factorul D2
Tabelul 13.21.
Există organizarea
Există organizarea
intervenţiei şi este intervenţiei dar nu este
în conformitate cu
în conformitate cu
OGR 601997
OGR 601997

Nu există
organizarea
intervenţiei

D2
1,00
0,90
0,80
Notă: La construcţiile aflate în fază de proiectare factorul D2 are valoarea egală cu unitatea
(D2= 1).

Existenţa personalului pentru punerea in aplicare a măsurilor cuprinse în organizarea
intervenţiei factorul D3
Tabelul 13.21.
Există salariaţi
Există salariaţi
Nu există salariaţi
disponibili pentru
disponibili
disponibili pentru
operaţiunile de
pentru operaţiunile de
operaţiunile de
intervenţie şi
intervenţie, dar nu
realizare a
sunt instruiţi
sunt instruiţi
intervenţiei
D3
1,00
0,90
0,80
Notă: La construcţiile aflate în faza de proiectare factorul D3, are valoarea egală cu unitatea
(D3 = 1).

13.6. Capacitatea de intervenţie pentru stingerea incendiilor a serviciilor de pompieri 
factorul I
Categoria serviciului de pompieri civili propriu sau a serviciului de pompieri
civili cu care este încheiata o convenţie potrivit legii factorul I1
Tabelul 13.22.
Categoria
I
II
III
serviciului Motopompă 0 maşină cu apă Două maşini cu
de pompieri
sau
şi spumă
apă
civili
instalaţii fixe
şi spumă
I1
1,10
1,15
1,20
Notă: În cazul reconstituirii serviciului de pompieri precum şi în lipsa unei convenţii cu un
serviciu din exterior factorul I1, este egal cu unitatea.
Categoria serviciului de pompieri militari factorul I2
Tabelul 13.23.
Categoria
I
serviciului de Pichet
pompieri
militari

II
Staţie

III
Secţie

IV
V
Detaşament Batalion

I2
1,25
1,30
1,35
1,40
1,50
Notă: Dotarea subunităţii de intervenţie cu autospeciale de stingere  numărul de maşini cu apă
şi spumă pentru intervenţie fiind de 2 pentru pichet, 4 pentru staţie, 6 pentru secţie, 8
pentru detaşament, 12 pentru batalion.
Timpul ele începere a intervenţiei serviciului ele pompieri factorul I3
Tabelul 13.24.
1015
Peste 20 min.
Timpul de
Max.
1520
min.
sau
începere
10 min.
min.
nedeterminat
al intervenţiei
(fără instalaţie
Serviciul
de
semnalizare)
Pompieri civili
i3 = 1,00 i3 =0,90 i3 = 0,80
i3 = 0,70
sau pompieri
militari

Notă: Factorul I3, timpul de începere a intervenţiei este suma următorilor timpi:
• timp de alarmare;
• timp de alertare:
• timpul de deplasare:
• timpul de intrare în acţiune a forţelor concentrate.

14. CUANTIFICAREA FACTORULUI DE ACTIVARE A
Tabelul14.1.
Nr. crt.
1.
2.
3.
4.

Destinaţia căminelor de bătrâni şi
handicapaţi
Cămin
spital
Cămin sanatoriu
Cămin hotel
Locuinţă  organizată in sistem pavilionar

Factorul A
1,01,2
1,01,2
1,0
1,0

15. CUANTIFICAREA FACTORULUI PRIVIND GRAVITATEA  G
15.1. Cămin de bătrâni şi handicapaţi dispus în construcţii supraterane
Tabelul 15.1.
Nr. pers.
/nivel
max. 20

Tipul
construcţiei
Spital

Sanatoriu

Hotel

max. 40

Spital

Sanatoriu

Hotel

Nr.
nivele
P
P + 1E
P + 2E
P + 3E
P
P + 1E
P + 2E
P+3E
P
P + 1E
P + 2E
P + 3E
P
P + 1E
P + 2E
P + 3E
P
P + 1E
P + 2E
P + 3E
P
P + 1E
P + 2E
P + 3E

bătrâni
1,00
1,00
1,05
1,12
1,00
1,00
1,05
1,12
1,00
1,00
1,05
1,12
1,00
1 05
1,12
1,18
1,00
1,05
1,12
1,18
1,00
1.05
1.12
1,18

Factorul G
handicapaţii
1,00
1,12
1,18
1,25
1,00
1,12
1,18
1.25
1,00
1,05
1,12
1,18
1,00
1,18
1,25
1,33
1,00
1,18
1,25
1,33
1,00
1,12
1,18
1,25

max. 50

Spital

Sanatoriu

Hotel

max. 75

Spital

Sanatoriu

Hotel

max. 100

Spital

Sanatoriu

Hotel

P
P + 1E
P + 2E
P + 3E
P
P + 1E
P + 2E
P + 3E
P
P + 1E
P + 2E
P + 3E
P
P + 1E
P + 2E
P + 3E
P
P + 1E
P + 2E
P + 3E
P
P+1E
P+2E
P+3E
P
P+1E
P+2E
P+3E
P
P+1E
P+2E
P+3E
P
P+1E
P+2E
P+3E

1.00
1,12
1,18
1,25
1,00
1,12
1,18
1,25
1,00
1,12
1,18
1,25
1,05
1,33
1,42
1,53
1,05
1,33
1,42
1,53
1,05
1,33
1,42
1,53
1,12
1,42
1,53
1,66
1,12
1,42
1,53
1,66
1,12
1,42
1,53
1,66

1,00
1,25
1,33
1,42
1,00
1,25
1,33
1,42
1,00
1,18
1,25
1,33
1,12
1,53
1,66
1,82
1,12
1,53
1,66
1,82
1,12
1,42
1,53
1,66
1,18
1,66
1,82
2,00
1,18
1,66
1,82
2,00
1,18
1,53
1,66
1,82

15.2. Cămin de bătrâni şi handicapaţi dispusă în locuinţe sistem pavilionar
Tabelul 15.2.
Nr.pers.
/nivel
max. 4
max. 8
max. 12

Nr. nivele
P
P
P + 1E
P
P + 1E
P + 2E

Factorul G
bătrâni
handicapaţi
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,05
1,00
1,00
1,00
1,05
1,05
1,12

max. 16

max 20

P
P + 1E
P + 2E
P
P + 1E
P + 2E
P + 3E

1,00
1,05
1,12
1,00
1,00
1,05
1,12

1,00
1,12
1,18
1,00
1,12
1,18
1,25

16. CONTROLUL RISCULUI DE INCENDIU
16.1. Lucrările de identificare şi evaluare a riscului de incendiu se finalizează prin
recomandări privind controlul riscului de incendiu.
16.2. Controlul riscului de incendiu presupune:
 urmărirea cu predilecţie a factorilor de risc care se pot modifica cu cea mai mare
frecvenţă;
 menţinerea măsurilor de protecţie pasivă luate în considerare prin scenariile de
siguranţă la foc;
 menţinerea performanţelor măsurilor de siguranţă în funcţionare aplicate
instalaţiilor, sistemelor şi echipamentelor utilitare;
 menţinerea şi/sau îmbunătăţirea privind pregătirea şi instruirea salariaţilor şi a
capacităţii de intervenţie a serviciului propriu de pompieri civili;
 supravegherea respectării regulilor de prevenire a incendiilor de către utilizatori;
 îmbunătăţirea sistemului de indicatoare, avertizare, de interdicţii şi de orientare a
utilizatorilor.
ANEXA 1.
Valorile orientative ale factorilor de risc acceptate în alte ţări pentru clădiri cu cămine
de bătrâni şi handicapaţi
Nr.
crt.

1.

Destinaţia căminelor de bătrâni şi handicapaţi
Spaţii de cazarespitalizare

2.

Spaţiu de primireinternare şi externare

3.

Sectorul asistenţă medicală tratament

Factori de risc valori maxim
admise
Q = 630 MJ/m2
q = 1,5
c = 1,0
r = 1,1
k = 1,1
Q = 630 MJ/m2
q = 1,5
c = 1,0
r = 1,1
k = 1,1
Q = 420 MJ/m2
q = 1,3
c = 1,0
r = 1,1
k = 1,1

4.

Sectorul ergoterapierecuperare

Q = 420MJ/m2
q = 1,3
c = 1,0
r = 1,1
k = 1,1

5.

Sectorul activităţi sociale  club

Q = 840MJ/m 2
q = 1,7
c = 1,1
r = 1,1
k = 1,1

6.

Sectorul administraţie, personal,
vizitatori

Q = 420 MJ/m 2
q = 1,3
c = 1,0
r = 1,1
k = 1,1

7.

Sala de mese  cantină

Q = 840MJ/m2
q = 1,7
c = 1,0
r = 1,1
k = 1,1

8.

Bucătărie

Q = 420 MJ/mJ
q = 1,3
c = 1,2
r = 1,2
k = 1,2

9.

Spălâtorieuscâtorie

Q = 840 MJ/m 2
q = 1,7
c = 1,0
r = 1,1
k = 1,1

10.

Servicii tehnice auxiliare

Q = 420840 MJ/m2
q = 1,31,7
c = 1,2
r = 1,2
k = 1,1

ANEXA 2.
Bibliografie şi reglementări tehnice conexe

• Ordinul ministrului de interne pentru aprobarea Metodologiei privind identificareu. evaluarea
şi controlul riscurilor de incendiu nr. 87/2001.
• Evaluarea riscului de incendiu  metode de calcul elaborate de Societatea Elveţiană a
inginerilor şi arhitecţilor  SIA  1984 Elveţia
• Metode de analiză a riscului industrial  Culegere întocmită de Fundaţia Eurisc
• Normativ de siguranţă la foc a construcţiilor  P 118
• Norme generale de prevenire şi stingere a incendiilor
• Normativ de proiectare a căminelor de bătrâni şi handicapaţi cu vizitatori NP 023
• Normativ privind proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice cu tensiuni până la 1000 V
ca.  I 7
• Normativ pentru proiectarea şi executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale  I 6
• Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor sanitare  I 9
• Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor interioare de telecomunicaţii din
clădiri civile şi de producţie  I 18
• Normativ privind protecţia construcţiilor împotriva trăsnetului  I 20
• STAS 10903/2  Măsuri de protecţie contra incendiilor. Determinarea sarcinii
termice în construcţii
• STAS 1478  Alimentarea cu apă la construcţii civile şi industriale. Prescripţii fundamentale de
proiectare
• ISO/DIS 13943  Proiect de norme internaţionale.  Vocabular de securitate contra incendiilor
• SR  ISO 84211  Protecţia împotriva incendiilor. Vocabular Partea 1: termeni generali şi
fenomene ale focului
• SR  ISO  8421 2  Protecţia împotriva incendiilor. Vocabular Partea 2: Protecţia structurală
împotriva incendiului
• SR  ISO  8421 4  Protecţia împotriva incendiilor. Vocabular Partea 4: Echipamente şi
mijloace de stingere
• SR ISO 84218  Protecţia împotriva incendiilor. Vocabular. Partea 8: Termeni specifici luptei
împotriva incendiilor, intervenţiile de salvare şi manipulării materialelor periculoase

ANEXA 3.
Exemple de calcul
1. Cămin de bătrâni 150 locuri (clădire P + 2E) tip hotel cu 50 locuri/nivel
CUANTIFICARE
VALOAREA
Nr.
ELEMENTELE SCENARIULUI
A FACTORILOR FACTORILOR
crt.
1.1.
CUANTIFICAREA FACTORILOR DE RISC
Densitatea
sarcinii
termice: max. 630
q = 1,5
MJ/m 2
Combustibilitatea materialelor:
c = 1,1
 normal combustibile
Pericol de fum  mediu

r = 1,2

Pericol de toxicitate  mediu
Tipul construcţiei  P + 2E

k = 1,2
e = 1,2

Structura portanta  CO, faţade CO

i = 1,0

P= 2,851

Suprafaţa clădirii S = 1.800 m2
g = 1,0
cu raport L/I= 3/1
1.2.
CUANTIFICAREA FACTORILOR DE PROTECŢIE
Gradul de rezistenţă la foc  gr II

f11 = 1,54

Există corelare intre gradul de rezistenţă la
foc, aria maximă construită, capacitatea
maximă de cazare, numărul maxim de
niveluri

f12 = 1,00

Căminul este construcţie independentă,
amplasată intro incintă cu respectarea
distanţelor din NP 023 faţă de alte construcţii
din zonă.

f13 =1,00

Intre încăperile cu risc mijlociu (bucătării şi
săli de mese) şi spaţiile de cazare există
separare prin pereţi rezistenţi la foc 3 ore fără
goluri

f14 =1,00

Circulaţiile orizontale şi casele scărilor
sunt iluminate natural, direct din exterior

f21 = 1,0

Finisajele interioare sunt
incombustibile
Nu sau prevăzut plafoane suspendate

f22 = 1,00

F1 = 1,54

f23 = 1,00

F2 = 1.00

Fiecare nivel al căminului are două căi de
evacuare distincte şi judicios distribuite

f31 = 1,05

Gabaritul căilor de evacuare asigură trecerea
numărului de fluxuri (două)

f32 = 1,05

Coridoarele şi scările sunt alcătuite
corespunzător, având lăţimea de 1,40 m şi
înălţimea de 2,50 m. Uşile se deschid în
exterior, spre scara de tip închisă, fiind
realizate cu două treimi geamuri protejate cu
grilaj metalic

f33 = 1,05

In camerele de cazare se asigura 8 m 2 de
pat, asigurânduse căile de circulaţie în
interiorul acestora

f34 =1,05

Se asigură accesul direct din drumurile
publice pe două laturi

f35 = 1,05

Se asigură lungimea căilor de evacuare
prevăzute pentru construcţii gradul II,
rezistenţă la foc 30 m in două direcţii

f 36 = 1,05

Se respectă marcarea, semnalizarea şi
iluminarea căilor de evacuare

f37 =1,00

Există instalaţie de semnalizare incendiu,
iar alertarea se face prin telefon unde
există permanent o persoană

E1 = 1,25

Există instalaţie de hidranţi interiori

E2 = 1,10

Reţeaua de hidranţi exteriori asigură cu
intermitenţă debitele şi presiunile necesare,
fără rezerva de apă

E3 = 0,80

Se asigură alimentarea cu energie din
sistemul energetic conform 1.71998

E4 = 1,00

Dotarea cu stingâtoare este suficientă

D1 = 1,00

Organizarea intervenţiei este
corespunzătoare
Există salariaţi'disponibili pentru stingere

D2 = 1,00

F3 = 1,34

D3 = 1,00

F = F1 x F2 x F3
F=1,54 x
x 1,00 x 1,34 =
= 2,060

Nu este constituit serviciu de pompieri
civili propriu

I1 = 1.00

în caz de incendiu intervine o secţie de
pompieri militari dispusa la 8 km.

I2 = 1,35

Timpul de începere a intervenţiei este de 15
min

I= 1.215

I3 = 0,90

Masurile de protecţie – M
M=FxExD xl
M = 2,06 x 1,10 x 1,00 x 1,215

M = 2,75

1.3.

CUANTIFICAREA FACTORILOR DE ACTIVARE

1.4.

Cămin tip hotel
CUANTIFICAREA FACTORILOR DE GRAVITATE
Cămin P + 2E tip hotel cu 50
persoane/nivel

1.5.

A = 1,00
G= 1,18

CUANTIFICAREA RISCULUI DE INCENDIU

Ri=

2,851X 1,18
PXG
XA Ri =
X1
M
2,75
Ri =1,22

1.6.

CUANTIFICAREA RISCULUI ACCEPTAT

1.7.

R a =1,1
CUANTIFICAREA SIGURANŢEI LA FOC

1.8.

Ra
Ri
1,1
Sig=
1,22
Ra = 0,90
CONCLUZII Şl PROPUNERI
Sig =

Siguranţa la foc este necorespunzâtoare. Măsurile de protecţie cuprinse în
scenariul de siguranţă la foc sunt insuficiente.
Scenariul de siguranţă la foc trebuie îmbunătăţit prin măsura asigurării rezervei de
apă necesară potrivit STAS 147890.
In acest caz:
factorul E 3 =1,00;
factorul E=1,37;
 factorul M = 3,42;
 riscul de incendiu Ri = 0,983;
 siguranţa la foc Sig = 1,119.
Siguranţa la foc în varianta scenariului îmbunătăţit ]nseîncadrează în
limitele acceptabile

