
Legea 307/2006 
 Privind apărarea împotriva incendiilor 

- extras - 

Comportament adecvat  

în caz de situații de urgență 



Art. 1 (1) Apărarea împotriva incendiilor 

 Activităţi                                                                        

 Măsuri                 

 Sarcini 

 

 Prevenirii 

 Reducerii riscurilor de incendii 

 Asigurării intervenției 

 Evacuării 

 Salvării 

 Protecției persoanelor 

 Protejării bunurilor și a mediului 

ÎN SCOPUL ÎN VEDEREA 

REPREZINTĂ 



Art. 20: 

 

 persoanele fizice 

 asociaţiile familiale  

 persoanele juridice care deţin părţi din 

acelaşi imobil  

 

trebuie să colaboreze în vederea 

pentru întregul imobil 



Conţinutul dispoziţiei pentru  
reglementarea fumatului 

• Temeiuri legale în baza cărora a fost emisă 

• Amplasarea locurilor speciale pentru fumat 

• Dotarea locurilor amenajate pentru fumat cu mijloace tehnice de 
apărare împotriva incendiilor 

• Persoane responsabile cu aducerea la îndeplinire a dispoziţiei 



Compatibilitatea substanţelor de stingere  
cu tipul de incendiu 

Tip incendiu 
 
 
 
 

Substanţă 

Clasa A Clasa B Clasa C Clasa D Electric 

Materiale 
combustibile  

(ex. hârtie, lemn, 
textile) 

Materiale lichide 
sau solide 

lichefiabile(ex. 
vopsea, benzină, 

alcooli, lacuri, 
materiale plastice 

care se topesc) 

Gaze  
(ex. butan, 

metan, hidrogen, 
acetilena, propan) 

Metale (ex. litiu, 
potasiu, aluminiu, 
sodiu, magneziu, 

titan) 

Echipamente şi 
instalaţii electrice 

aflate sub 
tensiune max. 

1000V  
(ex. calculatoare, 
tablouri electrice) 

Apă      

Spumă      

Pulbere       

Gaz (CO2)      



Obligaţiile principale ale utilizatorilor spaţiilor 

să cunoască şi să 
respecte măsurile 

de apărare 
împotriva 
incendiilor 

să respecte 
normele de 

apărare 
împotriva 
incendiilor 

să întreţină şi să 
folosească 

dotările pentru 
apărarea împotriva 

incendiilor 

să nu efectueze 
modificări neautorizate 
şi fără acordul scris al 

proprietarului, al 
proiectantului iniţial  

orice defecţiune tehnică 
să o aducă la cunoştinţa 

administratorului, 
conducătorului instituţiei 

sau proprietarului 



Cum procedăm în caz de alarmă de incendiu 

 

 Încetaţi orice activitate şi nu pierdeţi timpul gândindu-vă la bunurile personale; 

 Părăsiţi camera păstrându-vă calmul, folosind cea mai apropiată ieşire pe casa 

scării sau scara exterioară, după caz; 

 În timpul evacuării, este bine să aveţi mâinile libere. Nu folosiţi telefoanele 

mobile în tot acest timp; 

 Nu deschideţi niciodată o uşă înainte de a verifica dacă este sau nu încinsă - dacă 

este încinsă, nu o deschideţi. 



Cum trebuie să fie căile şi uşile de ieşire de urgenţă  

Căile de evacuare ale construcţiilor si instalaţiilor de orice 

categorie trebuie să fie  

marcate 

prevăzute cu iluminat de siguranţă corespunzător  

libere de obiecte  

şi să asigure evacuarea persoanelor, precum si circulaţia si 

orientarea rapida a forţelor de intervenţie; 

Uşile ieşirilor de urgenţă trebuie: 

să poată fi deblocate din interior şi  

să se deschidă spre exterior. 



Folosiţi sau 
pentru evacuare în caz de 

incendiu; 
 
Nu folosiţi ascensoarele! 
 
Odată ce aţi ajuns afară, îndreptaţi-vă 
spre pentru a se putea 
şti despre dumneavoastră. Trebuie să 
aflaţi unde este acest loc înainte de 
izbucnirea unui incendiu. 



Dacă sunteţi înconjurat de fum: 

 Lăsaţi-vă în genunchi şi deplasaţi-vă cât mai apropiat de 

podea. 

 Respiraţi uşor pe nas, ţinându-vă respiraţia cât se poate de 

mult. Acoperiţi-vă nasul şi gura cu o cârpă umedă pentru a 

filtra fumul. 

 Este esenţial să cunoaşteţi traseele de evacuare ale biroului 

în care vă aflaţi. Dacă fumul este gros, puteţi înainta în 

„mersul piticului” privind baza peretelui şi numărând uşile 

prin/pe lângă care treceţi - astfel veţi şti când aţi ajuns la 

ieşirea de evacuare (chiar dacă nu puteţi vedea dacă aceea 

este într-adevăr ieşirea). 


