
 

 

 

 

 

 

                                                                                        

 

                       Securitatea la incendiu pentru amenajări temporare 
  

        La realizarea amenajărilor pentru activităţile de spectacole, întruniri, concerte, 

proiecţii de filme, târguri, expoziţii trebuie să se ţină cont de următoarele: 

• când suprafaţa utilă care revine utilizatorului este mai mare de 2,5 mp/loc şi 

numărul acestora nu depăşeşte 20 de persoane, se admit scaune mobile; 

• când se încadrează în categoria sălilor aglomerate, iar suprafaţa care revine 

utilizatorului este mai mică de 1,5 mp/loc, scaunele şi băncile se fixează 

obligatoriu de pardoseală; 

• când capacitatea depăşeşte 200 de locuri, scaunele şi băncile pot fi nefixate de 

pardoseală, cu condiţia consolidării lor pe rânduri, în pachete de 5 scaune. 

Măsuri generale: 

- Se interzice amplasarea pe căile de evacuare a vitrinelor, oglinzilor sau a altor 

materiale similare, care pot împiedica evacuarea personalului. 

- Activitatea se organizează astfel încât să nu îngreuneze sau să blocheze evacuarea în 

caz de incendiu. 

- Prima intervenţie este asigurată cu stingătoare portative adecvate riscului de incendiu 

local, care se amplasează vizibil, uşor accesibil, de regulă în apropierea căilor de 

acces/evacuare. 

- Echiparea şi dotarea construcţiilor în care funcţionează amenajări cu instalaţii de 

protecţie împotriva incendiilor şi alte mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor, 

stabilirea categoriilor, tipurilor şi parametrilor specifici, precum şi dimensionarea şi 

amplasarea acestora se asigură conform prevederilor din proiectul amenajării. 

 Publicul are următoarele obligaţii principale: 

 - să respecte normele generale de apărare împotriva incendiilor şi prevederile 

prezentelor dispoziţii generale; 

-  să nu introducă sau să nu încerce introducerea pe teritoriul amenajării temporare de 

făclii, artificii, petarde, torţe, recipienţi, materiale incendiare ori fumigene, substanţe 

toxice ori altele asemenea ce pot favoriza producerea şi propagarea incendiilor; 

-  să nu aducă în stare de neutilizare, indiferent de mod, semnele, afişele, marcajele sau 

altele asemenea, destinate apărării împotriva incendiilor aflate pe teritoriul amenajării 

temporare; 

 - să nu aducă în stare de neutilizare, indiferent de mod, mijloacele tehnice de apărare 

împotriva incendiilor aflate pe teritoriul amenajării temporare. 

    Activităţile de realizare a amenajărilor trebuie să se finalizeze cu cel puţin 24 de 

ore înaintea începerii activităţii pentru care au fost concepute. 
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