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Nr. 13 / 12.11.2016 
 

 
Asociaţia pentru Securitatea la Incendiu a Construcţiilor, ce reuneşte specialişti 

responsabili cu asigurarea cerinţei fundamentale Securitatea la Incendiu a construcţiilor(experţi 
tehnici, verificatori de proiecte, evaluatori de risc la incendiu, ingineri constructori, instalatori şi 
arhitecţi, ş.a.m.d.), în urma analizării în interiorul corpului profesional a propunerilor făcute de 
modificare a normativului „P118/2-2013-Normativ privind Securitatea la Incendiu a Construcţiilor, 
Partea a II-a – Instalaţii de Stingere” vă transmitem următoarele: 

Propunerea de modificarea este una salutată de specialişti şi considerată a fi necesară.  
 
Propunem faţă de cele înaintate de dumneavoastră spre consultare următoarele: 
Art. 4.1.,  
Lit.g.) clădiri de sănătate/ pentru supravegherea, îngrijirea ori cazarea/adăpostirea copiilor 

preşcolari, a bătrânilor, persoanelor cu dizabilităţi sau lipsite de adăpost, dacă este îndeplinită una din 
următoarele condiţii:  

i. au capacitatea maximă simultană mai mare de 100 persoane;  
ii. au volumul mai mare de 2000 m3;  
 
Susţinem creşterea de la 50 de persoane la 100 de persoane din următoarele considerante: 

numărul de 50 de persoane nu acoperă trei grupe de grădiniţă, câte una pentru fiecare categorie la care 
se adaugă şi personalul. În acest moment există numeroase unităţi de învăţământ(inclusiv în mediul 
rural) ce se încadrează în limita de 50 de persoane şi care nu dispun de fondurile necesare implimentării 
măsurii(efortul bugetar de implimentare este prea mare pe termen scurt). Astfel considerăm că va fi 
necesară creşterea exigenţelor la o dată ulterioară, pentru a se crea condiţiile funcţionării în legalitate. 

 
 
k) clădiri şi spaţii (o încăpere sau mai multe încăperi inclusiv circulaţiile lor comune) de 

producţie şi/sau depozitare cu aria desfăşurată mai mare de 600 m2 şi sarcina termică mai mare de 
105MJ/m2;  

 
Se impune o sarcină termică minimală.  Limita de 105MJ/m2 porneşte de la art. 2.3.49. din 

P118 şi în care spaţiile cu sarcina termică mai mică de 105MJ/m2 sunt definite ca fiind fără riscuri de 
incendiu. În acestă situaţie se află depozite de materiale de construcţii – ciment, cărămidă, oţel beton…. 

 
Art. 6.1.  

 
m) depozite deschise pentru materiale sau substanţe combustibile, cu aria construită mai mare 

de 1200 m2 şi cu sarcina termică mai mare de 105MJ/m2;  
Se impune o sarcină termică minimală deoarece prevederea trebuie să fie clară. Actualmente 

există numeroase situaţii în care prin materiale combustibile se înţelege şi trei saci de hârtie şi este 
necesar a se evita interpretarea.  

 
Art. 7.1. 
d) platouri de filmare închise, studiouri de televiziune şi scene amenajate în construcţii închise, 

cu arii mai mari de 600 m2, inclusiv buzunarele, depozitele şi atelierele anexă ale acestora;  
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Se  impun suprafeţe mai mari datorită : costurilor ridicate ale instalaţiei raportate la suprafaţă, 
datorită incidenţei scăzute semnalate pe astfel de investiţii(cazuistica). Apoi se pune problema că o 
declanşare accidentală produce pagube semnificative asupra echipamentelor. 

 
Cu privire la modificările propuse pentru  „Normativ privind securitatea la incendiu a 

construcţiilor, Partea a III-a - Instalaţii de detectare, semnalizare şi avertizare ", indicativ P 118/3-2015 
avem următoarele observaţii: 
 

k) depozite închise cu stive având înălţimea mai mare de 4m şi suprafaţa mai mare de 100m2;  
 
Se impune o limită inferioară de suprafaţă pentru a nu se ajunge la situaţii absurde cum ar fi 

dotarea datorită unor spaţii cu suprafaţă foarte mică, de tipul a 2-3m2 – ISU nu face abatere de la litera 
legii şi pot apărea astfel de cazuri. 
 
 

 
Vă mulţumim de înţelegere şi sperăm într-o aprobarea cât mai rapidă a 

Propunerii de modificare tehnică. 
 

Secretar asociaţie, 
c. arh. Oriana Costandache 

secretariat@securitate-incendiu-constructii.ro  
 

Preşedinte asociaţie, 
Arh. Ing. Onuţu Lohengrin 

Onutu@securitate-incendiu-constructii.ro 
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