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Nr. 23 / 16. 05. 2017 

Solicitare punct de vedere 

În atenţia: I.G.S.U., M.A.I., M.D.R.A.P. 

Asociația pentru Securitatea la Incendiu a Construcțiilor reprezintă o asociație profesională 
ce reunește interesele specialiștilor în construcții, responsabili pentru asigurarea cerinței fundamentale 
Securitatea la Incendiu. Asociația se adresează inginerilor constructori, de instalații și arhitecți, experți 
tehnici, verificatori de proiecte, evaluatori de risc la incendiu, diriginți de șantier, responsabili tehnici 
cu execuția și altor categorii profesionale ce poartă responsabilități în sensul numitei cerințe 
fundamentale. 

Informații despre asociație și lista de membri o regăsiți pe www.securitate-incendiu-
constructii.ro . 

Asociaţia a intrat în posesia unui document/ clarificare prin care I.G.S.U. transmite cum că : în 
cazul unor spaţii pentru producţie/ depozitare, cu materiale combustibile şi sarcina termică specifică > 
105 MJ/m2, grupate în compartimente de incendiu cu suprafaţa mai mică de 600m2, se impune dotarea 
obligatorie cu instalaţii de tip sprinkler dacă clădirea din care fac parte compartimentele de incendiu are 
o suprafaţă mai mare de 600m2.   

Această impunere vine din înţelegerea greşită şi aplicarea eronată a prevederilor normativului 
P118/2-2013. 

În acest sens vă supunem atenţiei următoarele: 

1. În practica internaţională şi din punct de vedere al cerinţei fundamentale “securitatea la 
incendiu” un compartiment de incendiu poate fi asimilat cu o clădire deoarece prin definiţie impune o 
independenţă totală faţă de un alt compartiment de incendiu; aspectul tehnic al “securităţii la incendiu” 
nu poate avea legătură cu o interpretare juridică a unor norme; elementul de bază în securitatea la 
incendiu îl reprezintă “compartimentul de incendiu” şi nu “clădirea”; 

2. Măsura limitării spaţiilor prin realizarea de compartimente de incendiu reprezintă ea în 
sine o măsură compensatorie; 

3. În cadrul spaţiilor pentru producţie şi depozitare, trimiterile la Riscul de Incendiu se 
raportează la încadrările realizate conform P118-99 art. 2.1.2. şi la nu limitările din tab. 2.1.5. din 
P118-99 şi care se referă la Categoriile de Pericol de Incendiu; mai mult decât atât, normativul P118/2 
ar fi trebuit să vină la pachet cu P118/1 şi cele două erau corelate conform art. 2.1.5. din P118-99, fiind 
eliminată noţiunea de Categorie de Pericol de Incendiu; anumite probleme de natură juridică nu mai fac 
posibilă publicarea P118/1, dar caracterul tehnic al sincronizării nu se poate schimba printr-o 
interpretare juridică; 

4. I.G.S.U. trebuie să ia măsuri privind corectarea deficienţelor apărute ca urmare a 
nepublicării simultane  a pachetului de normative P118 şi în acest sens trebuie să facă demersuri către 
M.D.R.A.P. pentru explicitarea situaţiilor de neconformitate şi care sunt evidente; activitatea I.G.S.U. 
este în esenţă periclitată de aceste aspecte, motiv pentru care este de datoria reprezentanţilor acestuia să 
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întreprindă măsuri pentru corectarea acelor aspecte care fac ca şi imposibilă impunerea unor măsuri 
raţionale; 

5. Există o înţelegere greşită  a relaţiei dintre clădire şi compartiment conform P118/2 
şi care duce la o aplicare deficitară, astfel că: 

- Situaţia 1: O clădire poate fi formată din mai multe compartimente de incendiu; situaţia 
2: un compartiment de incendiu poate fi format din mai multe clădiri; ambele afirmaţii sunt valabile, 
dar reglementarea nu a vizat tratarea în ambele situaţii; 

- Atunci când se discută de asigurarea dotărilor obligatorii după încadrarea la “clădire” 
normativul se referă la existenţa a mai multe clădiri în cadrul unui compartiment de incendiu, în care 
una din clădiri prin risc şi suprafaţă impune dotarea cu instalaţii specifice; în acest caz se realizează 
dotarea pe acea “clădire” şi nu pe tot compartimentul de incendiu; încadrarea dotărilor după “clădire” 
nu vizează situaţia 2 în care o clădire este formată din mai multe compartimente de incendiu; în acest 
din urmă caz doar dacă unul din compartimente duce încadrarea după risc şi suprafaţă se va realiza 
dotarea cu instalaţii specifice şi doar a acelui spaţiu; 

Exemplificare situaţia 1: 
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Exemplificare situaţia 2: 

 

În realitate înţelegem că I.G.S.U. face(se pare de curând) o interpretare exact invers, aspect care 
este contrar caracterului tehnic al conformării unei clădiri din punct de vedere al securităţii la incendiu. 

Spre exemplu: conform art. 7.1., litera f), dotarea unei clădiri apare ca şi fapt că în interiorul ei 
se află un spaţiu care îndeplineşte condiţia de obligativitate. 

 
În susţinerea celor de mai sus facem trimitere şi la: 
- Art. 4.3. din P118/2-2013; 
- Art. 7.10. din P118/2-2013. 
În acest sens, conform celor de mai sus, revenim cu următoarea solicitare de clarificare 

către instituţiile cu responsabilităţi în emitere şi aplicare: 

- În cazul unei clădiri de producţie şi/sau depozitare, care are o suprafaţă construit desfăşurată 
mai mare de 600m2, cu risc mare de incendiu, dar aceasta este împărţită în compartimente de incendiu 
corect delimitate conform P118-99, cu suprafaţa de sub 600m2, se impune dotarea obligatorie a 
compartimentelor de incendiu cu instalaţii automate de stingere cu apă de tip sprinkler? 

Solicităm transmiterea răspunsului prin email la : contact@securitate-incendiu-constructii.ro    

Consultant Tehnic, 
Drd. ing. Marius Dorin LULEA 

contact@securitate-incendiu-constructii.ro    
0764 701 500 

 
Preşedinte asociaţie, 

Drd. Arh. Ing. Lohengrin ONUȚU 
Onutu@securitate-incendiu-constructii.ro 


