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 FAZA: AVIZ SECURITATE LA INCENDIU 

      
SCENARIU DE SECURITATE LA INCENDIU 

 
 

LEGISLATIE  
 
  Prezentul “Scenariu de securitate la incendiu” este elaborat in conformitate cu: 

� Ordinul M.A.I. 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de constructii si 
amenajari care se supun avizarii/autorizarii privind securitatea la incendiu,  

� Ordinul M.A.I. nr. 129/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
avizare şi autorizare privind securitatea la incendii şi protecţia civilă; 

� Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor complectata cu 
ordonanta 52/2015 si aprobata cu legea 33/2016; 

� Ordinul M.A.I. nr. 129/ 2016 pentru aprobarea si elaborarea Metodologiei 
privind elaborarea scenariilor de securitate la incendii; 

� Normele generale de prevenire si stingere a incendiilor aprobate prin Ordinul 
M.A.I. nr. 163/29.03.2007; 

� Normativ de siguranță la foc a construcțiilor – P118/99; 
� Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor electrice – I7/2011; 
� Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor de semnalizare a 

incendiilor -P118/3/2015. 
� Normativ privind securitatea la incendiu a construcţiilor partea a II-a - instalaţii 

de stingere P118/2 – 2013 
� Ghid de proiectare, execuție si exploatare a centralelor termice mici, indicativ 

G.P. 051-2000. 
� Ordinul Ministrului Economiei si Comerțului nr. 5/2009 pentru aprobarea 

“Normelor tehnice privind proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de 
alimentare cu gaze naturale” 

� STAS 10.903/2 – 79 Determinarea sarcinii termice in constructii; 
� STAS 1478/90 – Instalații sanitare, alimentare cu apa la constructii civile si 

industriale. Prescripții fundamentale de proiectare; 
 

 Investitia  pentru  care  se  elaboreaza  prezentul  scenariu  are  destinatia  de: 
“REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARE A ȘEZAMANT CUTURAL DE PE STRADA 
EROILOR, NR.1, ORAS STREHAIA, JUDETUL MEHEDINTI ” pentru care s-a  obținut 
Certificatul de Urbanism nr. 292  din 03.11.2016,  eliberat  de  Primăria Strehaia. 
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 CARACTERISTICILE CONSTRUCTIEI  
 
1.1. DATE DE IDENTIFICARE 
 
1.1.1. Denumirea constructiei 
 
  REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARE A ȘEZAMANT CUTURAL DE PE 
STRADA EROILOR, NR.1, ORAS STREHAIA, JUDETUL MEHEDI NTI  
 
1.1.2. Proprietar/Beneficiar 
 
 GIURA IOAN - PRIMARUL ORASULUI STREHAIA  
 
1.1.3. Adresa 
 
 Oras Strehaia, str. Eroilor, nr.1, Județul Mehedinti 
 
1.1.4. Vecinatati 
 

- Nord: -  str.Independentei; 
- Sud: -  str.Eroilor 
- Est: - Alee acces – (str. Pieții) –Scoala Generala P+1 la 6,65m - GRF II;  
- Vest: - str. Unirii 

 
1.1.5. Telefon/Fax 
 
 Tel./fax:  
 
1.1.6. Profil de activitate:  
   
 Clădire pentru cultura multifuncționala (sala spectacole, biblioteca, etc.)  
 
1.16. Program de lucru:  
 

− 12 ore/zi 
 
1. 2. DESTINATIA CONSTRUCTIEI 
  

Clădirea existenta este o construcţie cu un singur corp cu regim de inaltime 
P+1E partial, construita in anul 1956, având o arie construita desfăşurata de 915,00 
mp, aflata in prezent in stare de utilizare, neprezentând deficiente structurale 
semnificative sau inadecvări funcţionale.   

Dimensiunile de gabarit ale clădirii sunt: 
Lungimea L=43,10 m 
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Latimea l= 27,82 m 
Inaltimea H = 13,60 m (de la terenul natural) 
Construcţia nu are influenta asupra vecinatatilor si nu influenţează negativ alte 

construcţii. Prin planşeul peste sala de spectacole se asigura comportarea unitara a 
celor trei zone ale structurii.  

Terenul de amplasare este orizontal, stabil si nu prezintă fenomene sau tendinţe 
de alunecare sau eroziune, nefiind necesare masuri suplimentare de protecţie. 

 
 1.3. CATEGORIA SI CLASA DE IMPORTANTA 
 
          1.3.1.  Categoria de importanta a constructiei  
 In conformitate cu Regulamentul privind stabilirea categoriei de importantaa 
constructiilor , aprobat prin H.G. nr.766/1977 pentru aprobarea unor regulamente 
privind calitatea in constructii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei , Partea I, nr. 
352 / 10 decembrie 1997 , cu modificarile si complectarile ulterioare  si in conformitate 
cu metodologia specifica, categoria de importanta a construcției este “C”- 
normala. 
 
      1.3.2.Clasa de importanta a constructiei  
 In conformitate cu „Cod de proiectare seismica, Partea a I–a , Prevederi de 
proiectare pentru cladiri , Indicativ  P100 – 1 2013” tabel 4.3. ,  clasa de importanta a 
constructiei este „III” – cladire de tip curent. 
 
      1.4. PARTICULARITATILE SPECIFICECONSTRUCTIEI  
 
1.4.1 Principalele caracteristici ale constructiei 

 
1.4.1.1. Tipul constructiei  
 
        Clădire civila publica - clădire culturala - cu sală aglomerată tip S1 ; 
 
1.4.1.2. Suprafata construita  
 
 SC  totala       =   915,00  mp; 
 
1.4.1.3. Suprafata desfasurata  
 
 SD  totala       =    1291,00  mp; 
 
1.4.1.4.  Suprafata utila 
 
 SU  totala       =   1030,40 mp; 
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1.4.1.5. Regim de inaltime al constructiei  
 

Parter + etaj partial 
 

1.4.1.6. Inaltimea constructiei  
  
 Hcoama         =   13,10 m; 

 
1.4.1.7. Volum 
 
 V total       =   4442 mc;  
   
1.4.1.8. Nr. compartimente de incendiu si ariile acestora -  1 compartiment 
 

Conform articolului 3.2.4 din P118, arii construire pentru compartimente de 
incendiu, suprafata construita nu depaseste  normele admise si se propune formarea 
unui singur compartimente de incendiu astfel: 

Cămin cultural      Sc = 915,00 mp 
 

1.4.1.9. Principalele destinatii ale cladirilor (spatiilor) si incaperilor aferente: 
 
Parter: 
 - sala de spectacole    S =234.00 mp    
 - scena      S =  79,85 mp 
 - hol       S =  33,35 mp   
 - grup sanitar     S =   7,50 mp 
 - cabina artisti     S = 12,50 mp 
 - cabina artisti     S = 12,50 mp 
 - decoruri      S =   7,50 mp 
 - g.s. artisti      S =   7,65 mp 
 - g.s. artisti      S =   7,15 mp 
 - buzunar 1 sala de spectacol    S = 33,45 mp 
 - buzunar 2 sala de spectacol   S = 31,10 mp 
 - g.s.b.      S = 17,15 mp 
 - g.s. pers. dizabilitati    S =   9,50 mp 
 - sala de sedinte     S =  82,00 mp 
 - casa de bilete     S =   9,00 mp 
 - hol       S =   8,15 mp 
 - birou      S = 8,15 mp 
 -  foyer      S = 77,85 mp 
 -  sala cursuri     S = 27,30 mp 
 -  magazie      S = 9,10 mp 
 -  g.s.f.      S = 12,30 mp 
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 -  casa scarii     S = 19,85 mp 
 -  hol      S =  4,10 mp 
Etaj: 
 - biblioteca      S = 59.00 mp    
 - magazie     S = 13,00 mp 
 - magazie     S =  5,00 mp   
 - hol      S = 65,25 mp 
 - camera proiectie    S = 10,25 mp 
 - cabina de rulare    S =   8,60 mp 
 - casa scarii 2    S =   8,90 mp 
 - casa scarii 1    S = 23,40 mp 
 - atelier muzica    S = 26,80 mp 
 - balcon sala spectacole   S = 59,20mp 
      
1.4.1.10. Nr. maxim de utilizatori: 
  
 Numarul de locuri pe scaune in asezamantul cultural va fi de 375 persoane: 

- Sala spectacole  scaune fixe parter  - 277 persoane; 
- Locuri scaune mobile             -  53 persoane; 
- Scaune mobile cabina artisti             -    8 persoane 
- Balcon scaune fixe etaj                     -   39 persoane; 

 
1.4.1.11 Prezenta permanenta a persoanelor, capacitatea de autoevacuare a 
acestora 
 
a) prezenta persoanelor:   -  in timpul orelor de program;                                                                
b) capacitatea de autoevacuare:     -  persoane valide 

 - persoane invalide (decât parter) 
 

1.4.1.12. Capaciatea de depozitare sau adapostire 
 
     Investiţia nu are spatii de depozitare. 
       Nu dispune de spatii de adapostire, nefiind obligatorie realizarea adapostului de 
protectie civila (investitia nu are subsol). 
         
1.4.1.13. Caracteristicile proceselor tehnologice si cantitatile de substante 
periculoase potrivit clasificarii din legea 59/2016 privind controlul asupra 
pericolului de accident major, in care sunt implicate substante periculoase 

 
In investiţia proiectata nu se depoziteaza substante periculoase clasificate 

potrivit  Hotararii Guvernului Romaniei nr. 804/25.07.2007, publicate in M.O. nr. 539 
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din 08.08.2007, privind controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt 
implicate  substantele periculoase ,si care ar duce la necesitatea notificarii si prezentarii 
politicii de prevenire a accidentelor majore. 
 
1.4.1.14. Numarul cailor de evacuare 

 
- Din sala de spectacole 3 cai de evacuare, in 2 directii 
- Din scena 2 cai de evacuare, in 2 directii 
- Din sala sedinte 2 cai de evcuare in doua directii 
- Din spatiul etaj 1 cale de evacuare - hol - scara spre parter - hol - in exterior 
Astfel in clădire sunt amenajate  6 cai de evacuare 
 

 1.5. PRECIZARI PRIVIND INSTALATIILE UTILITARE  
 
Cladirea va fi echipata cu urmatoarele tipuri de instalatii utilitare: 

 - instalatii termice 
-  instalatii electrice 

     -  alimentare cu energie electrica 
     -  instalatii iluminat; 
     -  instalatii paratraznet  
     -  intalatie iluminat de securitate pentru evacuare 
     -  iluminat de securitate impotriva panicii 

                 -  iluminat de siguranta pentru continuarea lucrului 
       - intalatie iluminat de securitate pentru interventie 

     -  instalatie de legare la pamant a instalatiei electrice 
     -  instalatie detectie si semnalizare incendiu 
     -  iluminat marcare hidranti interiori 
      

- instalatii sanitare. 
      - alimentare cu apa 
      - canalizare 

     - instalatie de hidranti interiori 
 

1.5.1. Instalatii termice  
Alimentarea cu agent termic apa calda 80-60 se realizeaza de o 1 centrala propie 

ce functioneaza cu combustibil solid-peleti (pentru partea de cladire fara sala de 
spectacol), iar pentru sala de spectacol de la o pompa de caldura sol-apa, amplasata la 
parterul cladiri intr-o incapere special amenajata. Centrala va avea o putere de 70kW  

Instalatia de incalzire proiectata va fi in sistem bitubular cu circulatia fortata a 
agentului termic, cu distributie inferioara. Conductele de distributie se vor monta 
aparent . 
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1.5.2. Instalatii electrice 
 Reteaua electrica de distributie pentru circuitul de prize este realizata cu 3 
conductori tip FY de sectiune 3x2,5 mmp pozate in tuburi incombustibile tip IPEY 
montate ingropat. 
 La instalatia de legare la pamant exterioara sunt legate toate aparatele electrice, 
nulul de protectie, carcasa metalica a tablourilor de distributie si a tuturor instalatiilor 
electrice ce ar putea intra sub tensiune accidental. 
 S-a prevazut instalatie paratraznet tip PDA normal IV . 
 Asigurarea iluminatului de securitate pentru evacuare se va realiza un circuit 
de iluminat alimentat inaintea intreruptorului general al tabloului general; acestea vor 
alimenta corpurile de iluminat amplasate pe caile de acces principale (casa scarii). 
Corpurile de iluminat de securitate pentru marcarea traseului si evacuare, de tip 
"indicator luminos" inscriptionate "IESIRE", se vor monta deasupra usilor; acestea se 
vor alimenta din circuitul de iluminat aferent zonei respective, inainte de 
intrerupatoare. Aceste corpuri sunt prevazute cu lampa de 8W care se va aprinde in 
regim de avarie (disparitia tensiune de alimentare pe circuitul respectiv) si au o 
autonomie de 3 ore. 
 Iluminatul de securitate impotriva panicii  este prevazut in toate spatiile care 
au o suprafata mai mare de 60 mp, si in incaperi cu mai mult de 100 de perosoane. 
Corpurile de iluminat sunt de acelasi tip cu cele prevazute pentru iluminatul normal, 
dar vor fi echipate cu KIT de emergenta cu autonomie de 1 ora, astfel incat la o avarie 
aparuta pe iluminatul normal, acestea sa porneasca automat. 

Iluminat pentru marcare hidranti interiori;  
Acest iluminat se realizeaza cu corpuri de iluminat, de tip indicator luminos, cu 

sursa proprie, de 2x8W in care unul este alimentat pe tensiune normala. 
Autonomia in functionare acumulatorului va fi de 1 ora. 
Iluminat pentru continuarea lucrului;  
Acest iluminat se realizeaza cu corpuri de iluminat, de tip indicator luminos, cu 

sursa proprie, de 2x8W in care unul este alimentat pe tensiune normala. 
Autonomia in functionare acumulatorului va fi de 3 ore. 

 Instalatie de detectie si semnalizare incendii 
 Conform normativului P118/3/2015 si a temei de proiectare, cladire cu sala 
aglomerata, va fi prevazut cu instalatii de detectare, semnalizare si stingere a 
incendiului. 
 Se va prevedea un sistem de detectie si alarmare la incendiu cu urmatoarele 
caracteristici: 

Instalatie de detectare si semnalizare  incendii cu acoperire totala tip adresabil; 
- Timp maxim de alarmare = 10 secunde; 
- Timp maxim de alertare   = 3 minute; 
Acest sistem va asigura: 
- Semnalizarea manuala a incendiului; 

Sistemul de detectie si alarmare la incendiu propus se va realiza cu urmatoarele:  
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- Unitate centrală de alarmare de tip adresabil – centrala de semnalizare 
incendii adresabila; 

- Actionarea sistemelor de deschidere la ferestre. 
- Detectori de fum de tip optic, adresabili; 
- Butoane (declansatoare) manuale de semnalizare a incendiului, amplasate în 

locuri vizibile pe căile principale de acces. 
- Sirene interioare şi exterioare de alarmare în caz de incendiu.  

Echipamantul ECS va fi amplasat intr-o incapere special destinata astfel incat 
sa asigure protejarea ecihipamentului si va avea pereti  si plansee A1, s2, d0 
REI 60 min, usa EI230-C2  

 
- Alimentarea cu energie electrica a cladirii existente se face din reteaua stradala 

existenta, la fiecare nivel montandu-se cate un tablou. 
 

   2.5.2 Instalatii sanitare  
 
� Instalatia interioara de alimentare cu apa rece; 
� Instalatia interioara de alimentare cu apa calda menajera; 
� Instalatie interioara de canalizare menajera; 
� Instalatie de hidranti interiori. 
� Instalatie de hidranti exteriori  

 Alimentarea cu apa rece a spatiului se va realiza printr-un bransament din teava 
de PP de la caminul de apometru existent. 

 Apa calda sanitara va fi furnizata de puferul amplasat in centrala termica. 
 Deversarea apelor uzate menajere rezultate de la grupul sanitar se face la reteaua 

de canalizire. 
 

             Instalatia de alimentare hidranti interiori  
             - conforma dresei nr. 15626/01.11.2016 zona este echipata cu retea de 
distribuie a apei cu presiune de 2,0 bari, debit 5 l/s si diametru conducta 110mm, 
bransamantul conductei pentru de racordare a hidrantilor interiori va fi de DN 63.  
       Pentru cladirea studiata cu sala aglomerata si GRF II este necesar 2 hidranti 
interiori cu  functionare simultana si debit de 4,2 l/s.  
 Pentru restul cladirii se va prevedea inca un hidrant la etaj. 
 Pentru cladire se vor amplasa in total 3 hidranti interiori. 
 
            Instalatia de alimentare hidranti exteriori 
  Pentru clădirea cu GRF II si volum sub 5000mc este necesar un hidrant exterior 
cu debit de 5l/s. 
 Reteaua stradala de alimentare cu apa are montati in hidranti exteriori la o 
distanta de 22m si 15,00m de cladirea analizata. 
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2. RISCUL DE INCENDIU  
 

2.1. IDENTIFICAREA CRITERIILOR DE EVALUARE A NIVELU LUI     
       RISCULUI DE INCENDIU  

 
 2.1.1. Identificarea  nivelului riscului de incendiu dupa densitatea de sarcina 
termica 
 

 In conformitate cu STAS 10903/2-79,  determinarea densitatii de sarcina termica 
se face in functie de cantitatea de materiale combustibile existente in fiecare incapere 
pe nivel si cladire. 

• Sarcina termica se determina cu relatia : 
                             i=n 
                    SQ =  Σ  = Qi  . Mi ; (MJ)  , in care :     
                             i=1 
                Qi   = puterea calorica a unui material in MJ/kg; 
  Mi   = masa materialelor combustibile de acelas fel, aflate in spatiul  
                            considerat: 
  n   = numarul materialelor de acelas fel.  

• Densitatea sarcinii termice , (qs) se determina cu relatia: 
          SQ 
Qs  =  ––– (MJ/mp.) in care  AS  = suprafata incaperii; 
          AS 

 In conformitate cu precizarile IGSU, pentru spatiile si incaperile din cladirile 
civile(publice) mentionate la art.2.1.3. din Normativul pentru siguranta la foc a 
constructiilo , indicativ P118/99, precum si pentru celelalte cazuri particulare 
mentionate, avand in vedere si precizarile din manualul P118/99 „Siguranta la foc a 
constructiilor”, indicativ MP 008-200, nu mai este necesara calcularea densitatii de 
sarcina termica , nivelul riscului de incendiu fiind cel stabilit in normativ. Astfel, la 
depunerea documentatiei termice se va solicita metodologia de calcul a densitatii de 
sarcina termica doar pentru acele spatii si incapericare nu sunt mentionatein normativ. 
 Conform acelorasi precizari, pentru a justifica rezistenta la foc minima admisa 
pentru elementele de constructii care separa doua spatii in vederea limitarii propagarii 
focului si fumului, daca prevederile normativului nu stabilesc alte conditii, trebuie 
calculata densitatea de sarcina termica si asigurata corelarea cu art. 2.4.2. din 
Normativul P118/99. De asemenea trebuie calculata densitatea de sarcina termica si 
pentru a justifica, din punct de vedere al acestui criteriu, neechiparea constructiei cu 
instalatii de stingerea incendiilor, conform Normativului pentru proiectarea, executarea 
si exploatarea instalatiilor de stingere a incendiilor, indicativ P118/2-2013.  

 
  SALA SPECTACOLE  Sc =234,00mp  
  In acest spatiu se pot gasi urmatoarele materiale combustibile: 

- mobilier cu structura metalica si din lemn in care greutatea lemnului este 
de 1500 kg; 
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- scaune cu structura metalica cu 1 kg plus si 1 kg spuma poliuretanica; 
- tamplarie (usi, ferestre) –300 kg lemn; 

Total materiale combustibile: 
     -   lemn                         =   1800 kg;  Qi = 18,40 Mj/kg; 
     -   poliuretan     =     288 kg;  Qi = 37,70 MJ/kg; 
     -   piele      =      288 kg;  Qi = 19,15 MJ/kg; 
     SQ = 1800 x 18,4 + 288 x 37,7 + 288 x 19,15 = 33120 + 10858+ 5515 = 
49493  MJ    

         SQ = 49493 / 227,00 = 218,03 MJ/mp 
 Rezulta ca nivelul riscului de incendiu al salii de spectacole este  RISC MIC. 
 

 SALA SEDINTE   Sc =82,00mp  
  In acest spatiu se pot gasi urmatoarele materiale combustibile: 

- mobilier cu structura metalica si din lemn in care greutatea lemnului este 
de 550 kg; 

- scaune cu structura metalica cu 20 kg piele si 1 kg poliuretan fiecare; 
- tamplarie (usi, ferestre) –40 kg  lemn stratificat; 

Total materiale combustibile: 
     -   lemn                         =   550 kg;  Qi = 18,40 Mj/kg; 
     -   lemn stratificat    =     40 kg;  Qi = 21,80 MJ/kg; 
     -   poliuretan     =       20 kg;  Qi = 37,70 MJ/kg; 
     -   piele      =      20 kg;  Qi = 19,15 MJ/kg; 
     SQ = 550x 18,4 + 40 x 21,8 + 20 x 37,7 + 20 x 19,15 = 10120 + 872 + 754 + 
383 = 12.129  MJ    

         SQ = 12.129 / 82,00= 242,96 MJ/mp 
 Rezulta ca nivelul riscului de incendiu al cabinetului este  RISC MIC. 

 
 Biblioteca dupa destinatie se incadraza in risc mijlociu de incendiu. 
 

Centrala termică se încadrează în categoria D pericol de incendiu. 
 

 2.1.2  Clasele de reactie la foc: 
 

 Clasele de reactie la foc si corelatia dintre acestea si clasele  de combustibilitate 
ale principalelor materiale  din compunerea principalelor elemente de constructie ale 
investitiei proiectate sunt stabilite prin ORDINUL  comun nr.1822/394 al  MTCT si 
MAI din 7 octombrie 2004 , pentru aprobarea  Regulamentul privind clasificarea si 
incadrarea produselor pentru constructii pe baza performantelor de comportare la 
foc(Anexele 1-3) , după cum urmează:  

• pereti  exteriori  portanţi din zidarie de caramida : clasa  C0 de combustibilitate 
corespunzator clasei  A1 de  reactie  la foc; 

• pereti  interiori portanti din zidarie de caramida : clasa  C0 de combustibilitate 
corespunzator clasei  A1 de  reactie  la foc; 
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• pereti din gips carton clasa C1 si plafoane gips carton clasa C0 
• planseu din beton armat, clasa  C0 de combustibilitate corespunzator clasei  A1 

de  reactie  la foc; 
• acoperis cu sarpanta din lemn  ecarisat de răşinoase cu grosimea minima de 22 

mm si densitatea mai mare de 350 kg/mc cu  învelitoare din tigla : clasa  D-
s2,d0  de  reactie  la foc , corespunzator clasei C3 de combustibilitate  (Tabel 
8 si Anexa 2 ,Tabel 2-4);  

• pardoseli din marmura (granit) si sapa de beton : clasa C0 de combustibilitate, 
corespunzator clasei  A1_FL de  reactie  la foc  ;  

• acoperis tip sarpanta: clasa C4 de combustibilitate  , corespunzator clasei  clasei 
A2d de  reactie  la foc  ; 
 

2.1.3. Surse potentiale de aprindere 
 

Se pot manifesta urmatoarele surse de aprindere din cele clasificate la art. 14 din 
ordinul M.I.R.A. nr. 210 din 21 mai 2007: 

� Surse de aprindere de natura electrica, pentru instalatiile si echipamentele 
electrice: scurtcircuit, aparate electrice defecte, scantei si arce electrice; 

� Surse de aprindere cu flacara: sudura folosita la taieri, interventii, flacara de 
chibrit; 

� Surse de aprindere de natura termica: caldura degajata de aparate termice, 
efectul termic al circuitului electric; 

� Surse de aprindere naturale : traznetul. 
 
2.1.4. Imprejurari favorizante pentru producerea si dezvoltarea incendiului 
 

Imprejurarile preliminare care pot determina si/sau favoriza initierea, dezvoltarea 
si/sau propagarea unui incendiu, conform art. 15 din Ordinul M.I.R.A. nr. 210 din 21 
mai 2007, sunt: 

� Instalatii si echipamente electrice, defecte ori improvizate; 
� Receptori electrici lasati sub tensiune, nesupravegheati; 
� Mijloacele de incalzire defecte, improvizate sau nesupravegheate; 
� Fumatul fara respectarea normelor; 
� Sudarea si alte lucrari cu foc deschis fara respectarea regulilor si masurilor 

specifice de aparare impotriva incendiilor; 
� Traznet si alte fenomene naturale; 
� Nereguli organizatorice: 

- nedotarea cu mijloace de stingere a incendiilor (stingatoare) , neinstruirea 
personalului asupra modului de manuire a acestora si a respectarii 
masurilor de securitate impotriva incendiilor specifice activitatilor 
desfasurate; 

- neasigurarea observarii si alertarii la timp a incendiilor; 
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- neasigurarea întocmirii actelor de autoritate,documentelor şi evidenţelor 
specifice apărării împotriva incendiilor stabilite prin articolele 17,18,19 şi 
20 din Normele Generale de Apărare Împotriva Incendiilor aprobate cu 
Ordinul M.A.I. nr. 163 din 28.02.2007.  

 
2.1.5 Timpul minim de aprindere si timpul de atingere a fazei de incendiu  
          generalizat 

 
      Nu exista prescriptii tehnice. 
 

2.1.6. Dupa comportarea la foc a elementelor de constructie 
 
Constructia are structura tip zidarie portanta din caramida. 

 
2.1.7 Dupa caracteristicile de ardere a materialelor si substantelor utilizate, 

prelucrate, manipulate sau depozitate 
 
Nu exista prescriptii tehnice. 

 
Pentru compartimente de incendiu sau construcţii, categoria de pericol de 

incendiu cea mai periculoasă se extinde la întregul volum al acestora atunci când 
reprezintă mai mult de 30% din volumul construit al compartimentului sau 
construcţiei. 

 
 CONCLUZIE:         

Nivelul riscului de incendiu al clădirii din compunerea investiției este  
 

− RISC MIC DE INCENDIU 
 

2.2. MASURI PENTRU REDUCEREA RISCULUI DE INCENDIU S I 
INCADRAREA IN NIVELUL PREVAZUT IN REGLEMENTARILE TE HNICE  

 
 Nu este cazul, neancadrandu-se in prevederile art. 10, alin. (1) din „Metodologia 
de elaborare a scenariilor de securitate la incendiu” , iar pentru aceste tipuri de cladiri 
nu au fost stabilite valori minime ale riscului de incendiu in care trebuie sa se incadreze    
 Actualizarea scenariilor de securitate la incendii si luarea măsurilor alternative 
pentru reducerea riscului de incendiu si  incadrarea  in nivelul prevazut in 
reglementările tehnice , se face numai atunci cand intervin modificari ale proiectului 
sau destinatiei constructiei. 
 În exploatare se va urmări respectarea regulilor şi măsurilor de prevenire şi 
stingere a incendiilor specifice fiecărui loc de muncă şi se va asigura păstrarea 
destinaţiilor stabilite prin documentaţia tehnică de proiecatre şi respectarea încărcării 
cu sarcină termică a încăperilor şi spaţiilor. 
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3. NIVELURILE CRITERIILOR DE PERFORMANTA PRIVIND 
SECURITATEA LA INCENDIU  

 
    3.1. STABILITATEA LA FOC 
 
3.1.1. Sistemul constructiv , combustibilitatea si rezistenta la foc a principalelor  
          elemente de constructie ale celor doua hale  

 
- fundatii continue din beton;  
- pereti exteriori din zidarie de caramida  plina portanta cu grosimea de 50 cm, 

incombustibili C0, REI 420 ,        GRF = I;  
- pereti interiori din zidarie de caramida  plina portanta cu grosimea de 20, 30 si 

45 cm, incombustibili C0, REI 420 ,       GRF = I;  
- pereti interiori din zidarie caramida cu grosimea de 15 cm, incombustibili C0, 

REI 420 ,           GRF = I;  
- pereti de compartimentare interioara de gips carton 10 cm clasa C1, EI30  

GRF = II  
- planseu beton armat peste parter in zona etajului, incombustibil C0 , REI 120  

           GRF = I;  
- plafon zona cabinei artistilor, tip sistem fisa tehnica EI 90, conform fisa tehnica  

cu trei placi gips carton clasa C0 (CA1)     
 GRF = I;  

- plafon supendat in sala de spectacole tip sistem fisa tehnica EI 45, conform fisa 
tehnica  cu doua placi gips carton clasa C0 (CA1), si chepeng EI 30   GRF = II  

- Acoperis cu sarpanta din lemn ecarisat de răşinoase cu grosimea minima de 22 
mm si densitatea mai mare de 350 kg/mc cu  învelitoare din tabla, combustibil 
C3 , izolat fata de restul cladirii                GRF =IV   
 

 Gradul de rezistenta la foc 
 
   Avandu-se in vedere gradele de rezistenta la foc a principalelor elemente de 

constructie precizate  la pct. 4.1.1. ,  si fata de cele mentionate  mai sus cladirea are 
 
 GRADUL II de rezistenta la foc - șarpanta nu influenteaza GRF clădire  
 
 Se respecta prevederile din Normativul P118/99 privind corelarea dintre , gradul 

de rezistenta la foc, numarul de niveluri admise si aria maxima construita la sol  a 
clădirii. 
 

3.2. LIMITAREA APARITIEI SI PROPAGAREA FOCULUI SI FUMULU I 
IN INTERIORUL CONSTRUCTIEI 
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3.2.1 Compartimentarea antifoc 
 

Spatiile sunt separate prin zidarie si planseu din BA 
 
3.2.2 Masuri constructive pentru limitarea propagarii incendiului in interiorul 

compartimentului de incendiu 
 

 Pentru prevenirea extinderii eventualului incendiu se propune: 
 -  ușile de acces din camera artisti spre zona scenei vor fi EI 45 C2, 
 

3.2.3 Sistemele de evacuare a fumului, si dupa caz, a gazelor fierbinti 
  
 - la sala de spactacole s-au prevazut ferestre pentru evacuarea fumului in partea 
superioara a sălii cu suprafata de 3,90 mp cu actionare manuala si automata. 
 - compensarea evacuarii fumului se vor prevedea la usile de evacuare dispozitive 
pentru deschiderea automata in caz de incendiu, suprafata de admisie aer este de 
13,50mp. 
 - la restul încăperilor fumul si gazele fierbinți vor fi evacuate prin ferestrele 
proiectate. 
 

3.2.4 Instalarea de bariere contra fumului 
 

           Nu au fost prevazute, nefiind necesare sau obligatorii. 
 

3.2.5 Masurile de protectie la foc pentru instalatiile de ventilare-climatizare 
 

           Nu este cazul. 
 

3.2.6 Masuri constructive pentru fatade, pentru impiedicarea propagarii 
focului la partile adiacente ale aceleiasi cladiri 
 

       Nu au fost prevazute, nefiind necesare sau obligatorii                                                                   
 
3.3 LIMITAREA PROPAGARII INCENDIULUI LA VECINATATI  
 

3.3.1 Distantele de siguranta sau masurile alternative 
 

 Asa cum s-a precizat la pct.  2.1.4. , cladirea analizata se invecineaza cu: 
- Nord: -  str.Independentei; 
- Sud: -  str.Eroilor 
- Est: - Alee acces – (str. Pieții) –Scoala Generala P+1 la 6,65m - GRF II;  
- Vest: - str. Unirii 
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3.3.2 Masuri constructive pentru limitarea propagarii incendiului pe fatade  si 
pe acoperis 
- limitarea propagarii incendiului pe fatade. 

                 - Inveliotarea este de tip sarpanta. 
          - Pentru întârzierea propagării incendiului spre acoperis palfonul supendat 

va fi conform standard (fisa tehnica anexata) cu gips carton EI 45 min. 
 

3.3.3 Masuri de protectie activa 
 

 Au fost luate următoarele măsuri de protecţie activă:       
           -  Instalatii de hidranti exteriori si interiori 
           - Instalatie de detectie si avertiza incendiu 
           - Instalatie de paratraznet 

 
3.4 EVACUAREA UTILIZATORILOR 

 
3.4.1  Caile de evacuare a persoanelor 

 
a) Alcatuire constructiva a cailor de evacuare. 
 
 Separarea de alte functiuni prin elemente de separare la foc si fum, protectia 
golurilor din peretii ce le delimiteaza:  

- podetele scarilor de evacuare in exterior vor avea dimensiunile de minin 
1,60x1,00m din tocurile usilor. 

- scara interioara este din beton armat si peretii cailor de evacuare sunt din 
zidarie. 

 
b) Numarul cailor de evacuare existente in cladire, gabaritul si capacitatea de evacuare 
a  acestora: 

 
- Din sala de spectacole direct in exterior 2 usi 1,50 x 3,50m 
- Din spatiul scena in carera artisti si direct in exterior usa 1,95 x 3,60m 
- Din sala de sedinte usa 1,30x2,50 - hol -  direct in exterior usa 2,00 x 2,50 si 
usa 1,20 x 2,25m 
- Din spatiul etaj - hol - scara spre parter in 2 rampe 1,40m - hol - in exterior 
 

c) Numarul cailor de evacuare existente in cladire, gabaritul si capacitatea de evacuare 
a  acestora: 
 
 Doua usi duble cu latimea de 1,50 m  (4 fluxuri) 
 O usa dubla cu latimea de 2,00 m  (3 fluxuri) 
 O usa dubla cu latimea de 1,95 m  (3 fluxuri) 
 O usa simpla cu latimea de 1,20 m  (2 fluxuri) 
 O scara de evacuare  cu latimea rampei de 1,40m (2 fluxuri) 
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d) Capacitatea de evacuare a cladirii:  
 

-  necesar  – 5 fluxuri pentru sala agomerata;  
-  asigurat  – 7 fluxuri; 

   -  necesar  – 2 fluxuri rest cladire; 
   -  asigurat   – 4 fluxuri  
 
e) Timpi / lungimile de evacuare:  

 
Pentru sala aglomerata S1 si GRF II capacitatea de evacuare a unui flux este de  

70  persoane. 
                   

f) Tipul scarilor de evacuare, forma si modul de dispunere a treptelor 
 
Scara de evacuare de la etaj in 2 rampe din beton armat de tip deschisa; 
 

g) Alcatuire constructiva, separare, protectia golurilor la scara de evacuare: 
 
Nu este cazul; 

 
h) Masuri pentru controlul fumului: 

 
Nu este cazul; 
 

i) Sens deschidere usi de evacuare: 
 
Usile de evacuare se vor deschide spre exterior; 

  
j) Geometria cailor de evacuare: 

 
Usi duble si usi simple 
 

k) Iluminat de securitate pentru evacuare: 
 
S-a prevazut iluminat de securitate pentru evacuare cu lampi monobloc 8W, cu 

autonomie de 3 ore. 
 

l) Dispozitive de siguranta la usi: 
 

  Usile de acces dinspre scena spre camera artisti si usa de acces la ECS vor fi 
echipate cu dispozitive de autoinchidere. 
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m) Timpul de siguranta a cailor de evacuare (degajamente, refugii): 
 
Nu este cazul, neavand astfel de amenajari. 
 

n) Marcarea cailor de evacuare: 
 
- se asigura cu iluminatul de securitate pentru  evacuare. 
- se asigura cu iluminatul de securitate importiva panicii. 
- în exploatare căile de evacuare vor fi marcate cu indicatoare de culoare verde. 

 
 3.4.2. Masuri pentru evacuarea persoanelor care nu se pot evacua singure 

 
 Nu au fost prevazute, nefiind necesare sau obligatorii. 
 
          3.4.3. Asigurarea conditiilor de salvare a persoanelor, si evacuarea  
                    bunurilor pe timpul interventiei 
 
 Salvarea persoanelor, si evacuarea bunurilor pe timpul interventiei se realizeaza 
pe usile cladirii 
 

3.5 SECURITATEA FORTELOR DE INTERVENTIE  
 

3.5.1 Amenajari pentru accesul fortelor de interventie in cladire si incinta a 
autospecialelor 
 

   Accesul autospecialelor cu dispozitivul de interventie este asigurat din cele 3 
strazi adiacente cladirii si pe caile interioare. Se asigura accesul pe minim una din  
laturile cladirii; 

 In interiorul cladirii proiectate, accesul se va realizeaza prin usile proiectate , 
neamenajindu-se accese speciale. 

 
3.5.2 Caracteristicile tehnice si functionale ale acceselor carosabile si ale cailor 

de interventie ale autospecialelor 
 

a) Numar de accese 
 

• 3 accese din  str. Eroilor, str. Unirii si str.Independentei 
 

b) Dimensiuni/gabarit 
 

• latime  = min. 6,00m;  
• înaltime  = nelimitat. 
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c) Traseu forte de interventie 
 
In caz de incendiu la investitia analizata poate interveni Garda de Intervenție 

din cadrul ISU Mehedinti la cca 40km. Orasul Strehaia are serviciu de pompieri 
voluntari care poate interveni la amplasament. 
 
  4. ECHIPAREA SI DOTAREA CU MIJLOACE TEHNICE DE AP ARARE  
IMPOTRIVA INCENDIILOR  
 
4.1.INSTALATIE DE SEMNALIZARE A INCENDIILOR 

  
    Conform normativului P118/3/2015 si a temei de proiectare, cladire cu sala 

aglomerata, va fi prevazut cu instalatii de detectare, semnalizare si stingere a 
incendiului. 
 Se va prevedea un sistem de detectie si alarmare la incendiu cu urmatoarele 
caracteristici: 

Instalatie de detectare si semnalizare  incendii tip adresabil cu acoperire totala; 
- Timp maxim de alarmare = 10 secunde; 
- Timp maxim de alertare   = 3 minute; 
Acest sistem va asigura: 
- Semnalizarea manuala si automata a incendiului; 

 Sistemul de detectie si alarmare la incendiu propus se va realiza cu urmatoarele 
echipamente: 

- Unitate centrală de alarmare de tip adresabil – centrala de semnalizare 
incendii adresabila; 

- Sisteme de deschidere a ferestrelor de desfumare 
- Detectori de fum de tip optic, adresabili; 
- Butoane (declansatoare) manuale de semnalizare a incendiului, amplasate în 

locuri vizibile pe căile principale de acces. 
- Sirene interioare şi exterioare de alarmare în caz de incendiu.  

Echipamantul ECS va fi amplasat intr-o incapere special destinata astfel incat 
sa asigure protejarea echipamentului si va avea pereti  si plansee A1, s2, d0 
REI 60 min, usa EI230-C2  
 
Proiectul tehnic de executie a acestei instalatii se va intocmi de catre 

firma autorizata desemnata de investitor pentru executia instalatiei, dupa 
obtinerea autorizatiei de constructie, la faza PT de proiectare. Documentatia 
respectiva va fi supusa verificarii la cerinta de calitate”Securitatea la incendiu -  
Ci”.  
 
   5.2. INSTALATII DE STINGERE CU HIDRANTI INTERIORI D E 

INCENDIU 
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Conform P118/2/2013 este necesar instalatie de hidranti interiori. Cladire cu sala 
aglomerata. 

 
         Conform adresei nr. 15626/01.11.2016 zona este echipata cu retea de distributie a 
apei cu presiune de 2,0 bari, debit 5 l/s si diametru conducta 110mm, bransamantul 
conductei pentru de racordare a hidrantilor interiori va fi de DN 63.  
       Pentru cladirea studiata cu sala aglomerata si GRF II sunt necesari 2 hidranti 
interiori cu  functionare simultana si debit de 4,2 l/s.  
 Pentru restul cladirii se va prevedea inca un hidrant la etaj. 
 Cladirea va fi echipata cu 3 hidranti interiori. 
 

Proiectul tehnic de executie a acestei instalatii se va intocmi de catre 
firma autorizata desemnata de investitor pentru executia instalatiei, dupa 
obtinerea autorizatiei de constructie, la faza PT de proiectare. Documentatia 
respectiva va fi supusa verificarii la cerinta de calitate”Securitatea la incendiu -  
Ci”.  

 
    5.3. RETEA DE APA CU HIDRANTI EXTERIORI DE INCE NDIU  

 
          Conform P118/2/2013 este necesar instalatie de hidranti exteriori. Cladire cu sala 
aglomerata. 

Pentru clădirea cu GRF II si volum sub 5000mc este necesar un hidrant exterior 
cu debit de 5l/s. 
 Reteaua stradala de alimentare cu apa are montati in hidranti exteriori la o 
distanta de 22m si 15,00m de cladirea analizata. 
 Cladirea va fi echipata cu pichet exterior de incendiu  care va avea 4 furtune C 
tip, un hidrant portativ cu robineti tip B , doua chei hidranti , 2 chei de racordat ABC, 2 
tevi de refulare universale tip C, cu care se va actiona de la unul din hidrantii exteriori, 
conform situatiei. 

Proiectul tehnic de executie a acestei instalatii se va intocmi de catre 
firma autorizata desemnata de investitor pentru executia instalatiei, dupa 
obtinerea autorizatiei de constructie, la faza PT de proiectare. Documentatia 
respectiva va fi supusa verificarii la cerinta de calitate”Securitatea la incendiu -  
Ci”.  

 
5.4. DOTAREA CU MIJLOACE DE INTERVENTIE 

 
    Dotarea cu stingatoare a cladirii se executa in conformitate cu Normativul 

P118/99 cap. 5.10 revenind astfel 
- patru stingatoare in sala de spectacole, doua in foayer, doua in spatiul etaj, unul in 

camera centralei, doua in spatiul scenei, unul in biblioteca, portative de minim 6kg cu 
pulberi si CO2 pentru suprafata de 200 mp, dar minim 2 stingatoare pe nivel. 
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Astfel se va dota amplasamentul cu 12 stingatoare. 
 

        6. CONDITII SPECIFICE PENTRU ASIGURAREA INT ERVENTIEI  
 
6.1. SURSE DE ALIMENTARE CU APA, SUBSTANTE DE STINGERE SI 

REZERVELE ASIGURATE 
 

      Nu este cazul 
 

6.2. POZITIA RACORDURILOR INSTALATIILOR DE UTILITATI 
6.2.1. Alimentarea cu energie electrica 

 
Alimentarea cu energie electrica a cladirii se face din reteaua stradala. 

  
6.2.2. Alimentarea cu apa rece 

 
Alimentarea  cu apa rece a investitiei se va realiza de la conducta de apa a 

Orasului Strehaia 
 

6.3. SERVICIUL PRIVAT PENTRU SITUATII DE URGENTA 
 

           Nu este cazul. 
 

6.4. ZONE, INCAPERI, SPATII IN CARE SE GASESC SUBSTANTE SI 
MATERIALE PERICULOASE 
 

In afara celor prezentate, investitia proiectata nu cuprinde spatii in care se gasesc 
materiale periculoase si pentru care sa fie necesare produse de stingere si echipamente 
speciale. 

 
7. MASURI TEHNICO ORGANIZATORICE  
 

� Prezentul scenariu de siguranta la foc se va include in documentatia tehnica de 
executie a constructiei si se pastreaza de catre investitor pe toata durata de 
existenta a acesteia. 
 

� Masurile cuprinse in scenariu confera investitiei nivelul de siguranta in caz de 
incendiu impus de cerintele reglementarilor privind apararea impotriva 
incendiilor in vigoare. 
 

� In conformitate cu ordinul M.A.I. nr. 3/ 2011  , la punerea in functiune a 
investitiei se va solicita la ISU Mehedinti autorizarea  acesteia din punct de 
vedere al securitatii  la incendiu , cunoscand ca este interzisa functionartea 
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investitiei fara autorizatia respectiva; documentele necesare obtinerii autorizatiei 
sunt precizate  la articolul 12 din ordin . 
 

� Pe baza acelorasi documente , eliberartea  autorizatiei , se poate realiza si in 
termen de 6 luni de la data intocmirii procesului verbal de receptie a lucrarii , 
situatie care nu exclude raspunderea contraventionala pentru functionarea fara 
autorozatie; 
   

� Solicitarea autorizarii peste termenul  6 luni de la intocmirea procesului verbal 
de receptie a lucrarii , se poate face numai dupa realizarea expertizei tehnice 
privind securitatea la incendiu;  
 

� Pentru asigurarea interventiei in caz de incendiu,  in conformitate cu NG 
163/2007, la punerea in functiune a investitiei se va intocmi Planul de 
interventie pentru situatii de de urgenta, un exemplar distribuindu-se pompierilor 
militari . 
De asemenea , se vor intocmi celelalte documente de autoritate stipulate la art. 
17, 18 si 20 (dupa caz) din normele generale. 
 

� Orice modificari aduse documentatiei, prin care nu se mai respecta prezentul 
scenariu se vor aduce la cunostiinta proiectantului si  verificatorului de proiect la 
exigenta “C” pentru a se adopta solutiile corespunzatoare, in caz contrar acestia 
fiind exonerati de orice raspundere. 

 
                            Intocmit, 
                    Ing.Jucatoru Ion 


