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SCENARIU DE SECURITATE LA INCENDIU
elaborat conform Metodologiei de elaborare a scenariilor de securitate la incendiu 

aprobate cu Ordinul Ministrului Administrației și Internelor 
nr. 129 din 2016

1. Caracteristicile construcției sau ale instalației tehnologice
1.1. Date de identificare
A. Denumirea obiectivului:

CENTRUL DE RECUPERARE SI REABILITARE NEUROPSIHIATRICĂ 
RĂCĂCIUNI
Amplasamentul obiectivului:
Sat Gâșteni, Comuna Răcăciuni, Județul Bacău
Beneficiarul investiției:
DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ■>":ȘI PROTECȚIA 
COPILULUI BACĂU /
Telefon/fax

Proiectantul general: Q2 Btc.
S.C. URBAN PROIECT S.R.L. BACĂU \ s v V. /
- Proiect nr. 32/2018 / 2 U

Faza de proiectare: P.Th. *
Subproiectant de specialitate:
S.C. INA PROJECT FIRE S.R.L. BACĂU - Ing. Corina Răuță

Prezenta documentație a fost întocmită la solicitarea beneficiarului, în vederea obținerii 
Avizului/Autorizației de securitate la incendiu, pentru obiectivul “CENTRUL DE RECUPERARE 
SI REABILITARE NEUROPSIHIATRICĂ RĂCĂCIUNI”, obiectiv existent situat în Sat Gâșteni, 
Comuna Răcăciuni, Județul Bacău, care funcționează fără Autorizație de securitate la incendiu.

Obiectivul studiat este compus din mai multe construcții existente, care funcționează în 
prezent ca și construcții de sănătate - recuperare și reabilitare neuropsihiatrică, construcții, 
denumite astfel:

> CORP A, format din Corp Al cu regim de înălțime P+l și Corp A2, cu regim de înălțime 
P, corpuri alipite, ce formează un singur compartiment de incendiu.

> CORP B+C, cu regim de înălțime P+l, respectiv P+M, ce formează un singur 
compartiment de incendiu.

> CORP E, cu regim de înălțime S+.P+2, ce formează un singur c de incendiu.

en

ai află

înălti

în incinta Centrului de recuperare si reabilitare neuropsihiatrică tă corpul
D, cu regim de înălțime P+M, dar care nu face obiectul prezențalhi/p^oiecf, Corp ce mf 
în administrarea DGASPC. 11/ '' '' ^ț O

Corpul denumit conform plan de situație Centrală Te ‘ •
Ac=Adc=151,0 mp, NU se încadrează în prevederile H. 
categoriilor de construcții si amenajari care se supun avizării s 
la incendiu.

ea

[Informația conținută în acest document este proprietatea “S.C. INA PROJECT FIRE S.R.L.” și nu poate fi copiată sau utilizată
pentm care a fost întocmită. Orice modificare a acestui document fără acordul scris al „S.C. INA PROJECT FIRE S.R.L.”

PROJECT FIRE S.R.L.” de orice responsabilitate.]
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Aceaste corpuri, cu profil de activitate pentru sănătate - recuperare si reabilitare 
neuropsihiatrică, pentru care se intocmeste prezenta documentație tehnică de specialitate, se 
încadrează în prevederile H.G.R. 571/2016, pentru aprobarea categoriilor de construcții si 
amenajari care se supun avizării si/sau autorizării privind securitatea la incendiu.

Se vor respecta condițiile normativului PI 18/1999 - Clădiri pentru sănătate, art. 4.2.47.
4.2.60.

Conform prevederilor pct. 2 din anexa nr. 1 la HG nr. 622/2004, pentru a îndeplini cerința 
esențială „securitate la incendiu”, construcțiile trebuie să fie proiectate și executate astfel încât în 
cazul izbucnirii unui incendiu să se asigure:

> stabilitatea elementelor portante ale construcției pentru o anumită perioadă de timp;
> limitarea propagării incendiilor la construcțiile învecinate;
> asigurarea evacuării în siguranță a utilizatorilor sau salvarea acestora prin alte mijloace;
> asigurarea securității echipelor de intervenție.
Evaluarea, armonizarea și reflectarea interdependenței dintre nivelurile de performanță 

privind siguranța la foc și măsurile de prevenire și stingere a incendiilor, stabilite și necesare, se 
realizează prin elaborarea scenariilor de securitate la incendiu.

Scenariul de securitate la incendiu estimează în principal condițiile tehnice ce trebuie 
asigurate conform reglementărilor tehnice și acțiunile ce trebuie întreprinse în caz de incendiu, fiind 
structurat conform normelor metodologice aprobate cu OMAI nr. 129/2016.

‘ 4 0 9/21)
B. Profilul de activitate:
- Construcții încadrate în categoria clădirilor ptfitru sănătate. cu funcțiunea de recuperare și

reabilitare neuropsihiatrică. \ ........
Program de lucru - 3 schimburi. f -

1.2. Destinația: 7
Conform Normativ PI 18/1999, construcțiile analizate, se încadrează în clădiri pentru 

sănătate, din categoria unităților mici de spitalizare - spital de^speCialitate, respectând condițiile 
Normativului Pil8/1999 - Clădiri pentru sănătate, art. 4.2.47.-42^.60., fiind structurat astfel:

CORP A, format din Corp Al+Corp A2
Parter:
- echipa pluridisciplină - 21,70 mp
- birou administrator - 11,87 mp
- contabilitate - 12,09 mp
- grup sanitar femei - 7,26 mp
- grup sanitar bărbați - 4,59 mp
- sală tratament -26,10 mp
- cabinet medical -26,19 mp
- oficiu-7,21 mp
- hol-41,13 mp
- hol - 9,37 mp
- hol - 7,47 mp
- cameră oaspeți - 6,93 mp
- depozitare - 5,76 mp
- farmacie - 7,87 mp
- arhivă-13,86 mp
- hol - 52,65 mp
- hol - 6,49 mp

[Informația conținută în acest document este proprietatea “S.C. INA PROJECT 
pentru care a fost întocmită. Orice modificare a acestui document fără acordul scris al „S.C. INA PROJECT FIRE S.R.L.”, absolvă ,,8TS, INA<

PROJECT FIRE S.R.L.” de orice responsabilitate.] 2
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- asistent medical - 7,00 mp
- birou-12,00 mp
- secretariat-16,61 mp
- birou director - 27,52 mp
- cameră 4 paturi - 21,83 mp
- cameră 4 paturi - 21,3 0 mp 

sală de mese - 9,76 mp 
magazine -13,14 mp

- hol - 28,60 mp
- grup sanitar - 7,94 mp 

dușuri - 9,66 mp
- cameră 4 paturi - 22,35 mp 

cameră 4 paturi - 17,84 mp
- cameră 2 paturi - 17,43 mp
Etaj:
- hol - 24,45 mp
- cameră 1 pat - 6,25 mp
- cameră 6 paturi - 27,65 mp 

cameră 6 paturi - 26,79 mp 
grup sanitar - 9,56 mp

- dușuri - 7,69 mp
- cameră de zi 2 paturi - 13,86 mp 

cameră 1 pat - 8,82 mp
casa scării

Corpul A, cuprinde 34 paturi pacienți și 20 personal Tesa, medical.

CORPB+C 
Parter:

hol - 9,94 mp
magazie - 416 mp
magazie - 20,74 mp - 2 paturi 
magazine - 9,35 mp
magazie-6,35 mp 
magazine alimente - 39,27 mp 
magazine alimente - 6,69 mp 
cameră frigidere -11,34 mp 
magazine alimente - 19,38 mp 
dușuri - 19,04 mp 
spălător - 8,65 mp 
grup sanitar - 13,00 mp 
spălătorie - 12,95 mp 
hol - 2,00 mp 
hol - 5,30 mp 
casa scării - 2,83 mp 
grup sanitar - 3,11 mp 
oficiu - 9,23 mp 
cabinet medical - 13,02 mp

[Informația conținută în acest document este proprietatea “S.C. INA PROJECT FIRE S.R.L.” și nu poate fi copiată sau utilizată în alt scop decât cel
pentru care a fost întocmită. Orice modificare a acestui document fără acordul scris al „S.C. INA PROJECT FIRE S.R.L.”,

PROJECT FIRE S.R.L.” de orice responsabilitate.]
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magazie - 13,25 mp 
birou magazioner - 12,56 mp 
hol - 13,18 mp 
club - 40,62 mp
cameră de zi/sală de mese - 35,67 mp
salon 4 paturi - 18,02 mp 
salon 4 paturi - 17,76 mp 
salon 4 paturi - 18,02 mp 
cabinet medical - 9,28 mp 
izolator - 14,40 mp 
casa scării - 14,27 mp 
salon 4 paturi - 18,02 mp 
salon 4 paturi - 18,02 mp 
salon 4 paturi - 18,02 mp 
spațiu recreere-23,46 mp 
hol - 3,02 mp ■ I
îmbrăcare -12,12 mp ’
baie-20,216 mp .
dezbrăcare - 11,10 mp V -/• :a '
magazie - 5,49 mp i
magazie - 2,07 mp 4 v ■ ,.tV |
grup sanitar - 14,97 mp /
spălătorie - 19,16 mp 4 0 9 / 2 9
hol - 8,46 mp
sală de mese - 24,38 mp 
hol - 48,82 mp 
salon 4 paturi - 18,02 mp 
salon 4 paturi - 18,02 mp 
salon 4 paturi - 18,02 mp 
farmacie - 7,34 mp 
magazine farmacie - 8,40 mp 
hol - 6,25 mp 
hol - 19,77 mp 
grup sanitar - 3,51 mp 
frizerie - 5,55 mp 
frizerie - 8,22 mp 
hol - 32,64 mp 
salon 4 paturi - 18,24 mp 
salon 4 paturi - 17,98 mp 
salon 4 paturi - 18,24 mp 
salon 4 paturi - 25,13 mp 
hol-4,37 mp 
hol -10,00 mp 
ij/mansardă:
cameră tranșare - 16,96 mp 
grup sanitar - 3,06 mp 
bucătărie - 40,68 mp 
bucătărie -16,91 mp

[Informația conținută în acest document este proprietatea “S.C. INA PROJECT FIRE S.R.L.” și nu poate fi copiată sau utilizată în alt scop decât cel
pentru care a fost întocmită. Orice modificare a acestui document fără acordul scris al „S.C. INA PROJECT FIRE S.R.L.”, absolvă „S.C. INA

PROJECT FIRE S.R.L.” de orice responsabilitate.]
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hol - 6,11 mp
spălător vase - 12,58 mp 
deposit pâine - 8,45 mp 
oficiu - 20,47 mp 
vestiar - 10,12 mp 
sală de mese - 144,47 mp 
baie - 1,44 mp 
depozitare - 14,18 mp 
casa scării - 21,20 mp 
spălător - 7,46 mp 
spălător - 5,13 mp 
magazie - 11,13 mp 
club - 112,34 mp
magazie - 11,13 mp 
baie - 1,76 mp 
sală senzorială - 20,26 mp 
birou - 19,98 mp 
hol - 13,50 mp 
bibliotecă - 20,26 mp 
sală lectură - 19,98 mp 
cabinet psihologic - 17,05 mp 
cabinet tratamente - 8,35 mp 
cabinet psihologic - 16,79 mp 
hol - 16,75 mp 
cabinet stomatologic - 14,58 mp 
sterilizare -11,17 mp 
magazie - 3,05 mp 
casa scării - 14,31 mp 
birou - 20,81 mp 
atelier tricotaje - 20,25 mp 
atelier croitorie - 40,43 mp 
atelier - 44,59 mp 
hol -41,61 mp 
grup sanitar - 6,04 mp 
grup sanitar - 8,04 mp 
grup sanitar - 5,16 mp 
grup sanitar - 10,42 mp 
atelier pictură - 40,43 mp 
cabinet kinetoterapie - 41,54 mp

Corpul B+C, cuprinde 54 paturi pacienți și 40 pers

CORPE
Parter:

salon 6 paturi - 31,11 
club - 31,11 mp
salon 6 paturi - 31,11
salon 6 paturi -31,11

mp

mp
mp

tiv.
*
•B

[Informația conținută în acest document este proprietatea “S.C. INA PROJECT FIRE S.R.L.” și nu poate fi copiată sau utilizată în alt scop
pentru care a fost întocmită. Orice modificare a acestui document fără acordul scris al „S.C. INA PROJECT FIRE S.R.L.”, absolvă „S.C. INA

PROJECT FIRE S.R.L.” de orice responsabilitate.]
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- salon 6 paturi -31,11 mp 
salon 6 paturi -31,11 mp

- hol - 52,79 mp
- rezervă-6,14 mp
- rezervă - 6,67 mp
- rezervă - 6,67 mp
- casa scării
- magazie-3,31 mp
- magazie-8,18 mp 

grup sanitar - 15,31 mp
- baie - 18,08 mp

salon 6 paturi -31,11 mp 
salon 6 paturi -31,11 mp 
salon 6 paturi - 31,11 mp 
hol+casa scării - 42,20 mp

Etaj 1:
salon 3 paturi -21,59 mp

- CAI - 13,71 mp 
vestiar - 20,66 mp 
salon 5 paturi - 31,11 mp 
salon 5 paturi - 31,11 mp 
salon 5 paturi - 31,11 mp 
salon 5 paturi -31,11 mp 
hol-72,21 mp 
rezervă-6,14 mp 
rezervă - 6,67 mp

- rezervă - 6,67 mp
- casa scării - 12,13 mp
- magazie-3,31 mp 

magazie - 8,18 mp 
grup sanitar - 15,31 mp

- baie - 18,08 mp
salon 5 paturi -31,11 mp 
salon 5 paturi - 31,11 mp 
salon 5 paturi - 31,11 mp 
salon 5 paturi -31,11 mp

- casa scării - 15,26 mp
Etaj 2:

salon 4 paturi -31,11 mp 
salon 4 paturi -31,11 mp

- salon 4 paturi - 31,11 mp 
salon 4 paturi - 31,11 mp

- salon 4 paturi-31,11 mp 
salon 4 paturi - 31,11 mp

- hol - 67,50 mp 
boxă-6,14 mp 
arhivă - 6,67 mp 
rezervă - 6,67 mp

[Informația conținută în acest document este proprietatea “S.C. INA PROJECT FIRE S.R.L.” și nu poate fi copiată sau utilizată în alt scop decât cel
pentru care a fost întocmită. Orice modificare a acestui document fără acordul scris al „S.C. INA PROJECT FIRE S.R.L.”, absolvă „S.C. INA

PROJECT FIRE S.R.L.” de orice responsabilitate ] . ,
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- casa scării -12,13 mp
- magazie-3,31 mp
- magazie - 8,18 mp
- grup sanitar - 15,31 mp
- baie - 18,08 mp
- salon 4 paturi -31,11 mp
- salon 4 paturi -31,11 mp
- salon 4 paturi - 31,11 mp
- salon 4 paturi -31,11 mp
- casa scării - 15,26 mp

Corpul E, cuprinde 176 paturi pacienți și 11 personal medical.

1.3. Categoria si clasa de importanta
A. Categoria de importanță a spațiilor analizate este „C” - construcție de importanță 

normală și a fost stabilită de proiectant în conformitate cu regulamentul aprobat prin HG nr. 
766/1997 anexa nr. 3 și metodologia elaborată de MLPAT cu ordinul nr. 31/N/1995.

B. Clasa de importanță este III - construcții de importanță normala la care se impune 
limitarea avariilor avându-se în vedere consecințele acestora conform tab. 4.2. din normativ PI00 - 
1/2013.

1.4. Particularități specifice construcției/amenajării
A. Se prezintă principalele caracteristici ale construcției/amenajării:
a) Tipul clădirii:
Spital de specialitate cu funcțiunea de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică, format din 3 

corpuri de clădire, construcții ce se încadrează în categoria clădirilor pentru sănătate.
Corpul A - 34 paturi pacienți
Corpul B+C - 54 paturi pacienți
Corpul E - 176 paturi pacienți

b) Regimul de inaltime si volumul: 
Corpul A:

- Regimul de înălțime: P+l
- Volumul: V = 4.560,0 mc

Corpul B+C:
- Regimul de înălțime: P+l, P+M
- Volumul: V = 7.490,0 mc

Corpul E:
- Regimul de înălțime: Stehnic+P+2
- Volumul: V = 6.160,0 mc

c) Aria construită și desfășurată:
Corpul A:
Aria construită
Aria desfășurată
Corpul B+C:
Aria construită
Aria desfășurată

Ac = 1.165,90 mp
Adc = 2.277,20 mp

Ac = 664,80 mp
Adc = 877,30 mp

[Informația conținută în acest document este proprietatea “S.C. INA PROJECT FIRE S.R.L.” și nu poate fi copiată sau utilizată în alt scop decât cel
pentru care a fost întocmită. Orice modificare a acestui document fără acordul scris al „S.C. INA PROJECT FIRE S.R.L.”, abso

PROJECT FIRE S.R.L.” de orice responsabilitate.]
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Corpul E:
Aria construită
Aria desfășurată

Ac = 563,20 mp
Adc= 1.683,0 mp

caracterișticjș'

,,,,4 0 9 I 2 0/bU-BC 
. - * ' . ff?

<*<?

d) Numărul compartimentelor de incendiu, ariile acestora:
Corp A - Compartiment 1 de incendiu, cu următoarele caracteristici:
Aria construită Ac = 664,80 mp
Gradul III rezistență la foc
Număr de niveluri P+l
Corp B+C - Compartiment 2 de incendiu, cu următoarele
Aria construită Ac = 1.165,90 rnp-^'”"'
Gradul III rezistență la foc
Număr de niveluri P+1,P+M ' ,
Corp E - Compartiment 3 de incendiu, cu următoarele caracteristici:7
Aria construită Ac = 563,20 mp \ 2020
Gradul II rezistență la foc , e /
Număr de niveluri Stehnic +P+2
Sunt respectate condițiile tabelului 3.2.4. și 3.2.5. din NormatrirP118/1999, pentru clădiri 

civile (publice) - pentru sănătate, privind corelarea între aria construită a compartimentului de 
incendiu, gradul de rezistență la foc și regimul de înălțime.

Cele trei corpuri de clădire, formează fiecare un compartiment de incendiu.
Prin nerespectarea distanței de siguranță la foc între cele trei compartimente, se adoptă nota 

2 după tabel 2.2.2. din PI 18/1999, prin care, în cadrul aceleiași limite de proprietate, investitorii pot 
stabili distanțe mai mici pe proprie răspundere, prin hotărâri scrise ale consiliilor de conducere și 
stabilirea unor măsuri de protecție compensatorii.

în cazul de față, ca măsură de protecție compensatorie, se consideră echiparea Corpului A și 
a Corpului B+C, cu instalații de hidranți exteriori.

e) Precizări referitoare la numărul maxim de utilizatori: persoane, animale, etc.
în funcție de programul de lucru în două schimburi, la capacitate maximă, va rezulta 

următorul personal/schimb:
Corp A:

• Personal angajat Tesa și medical = 20
• Pacienți, capacitate maximă = 34

Total, în clădire, pot fi la un moment dat 54 persoane.
Corp B+C:

• Personal angajat Tesa și medical = 40
• Pacienți, capacitate maximă = 54

Total, în clădire, pot fi la un moment dat 94 persoane.
Corp E:

• Personal angajat medical = 11
• Pacienți, capacitate maximă = 176

Total, în clădire, pot fi la un moment dat 187 persoane.

f) Prezența permanentă a persoanelor, capacitatea de 
Prin destinația construcției, va exista personal medica 

securitatea persoanelor aflate în Centrul de recuperare și reabilitare ri

[Informația conținută în acest document este proprietatea “S.C. INA PROJECT FIRE S.R.L.” și nu poate fi copiată sau utilizată în alt 
pentni care a fost întocmită. Orice modificare a acestui document fără acordul scris al „S.C. INA PROJECT FIRE S.R.L.”, absol 

PROJECT FIRE S.R.L.” de orice responsabilitate ]
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Capacitatea de autoevacuare normată pentru un flux de evacuare din spatii încadrate in 
categoria clădirilor de sănătate, este de 50 persoane/flux conform tabel 3.6.4. din PI 18-99, 
considerând cazul cel mai defavorabil (persoane cu handicap).

Personalul permanent și flotant din cadrul Centrului de recuperare și reabilitare 
neuropsihiatrică, are capacitatea de autoevacuare.

g) Capacități de depozitare sau adăpostire
Prin destinația construcției, nu există spații cu funcțiuni de depozitare, cu o suprafață mai 

mare de 36,0 mp.
Capacități de adăpostire - nu este cazul.

h) Caracteristicile proceselor tehnologice si cantitățile de substanțe periculoase, 
conform clasificării din Legea nr. 59/2016 privind controlul acțivitaților care reprezintă 
pericole de accidente majore în care sunt implicate substanțele periculoase:

In activitatea desfășurată în spațiile analizate nu se depozitează și nu șe folosesc substanțe 
periculoase care să prezinte pericole de accidente majore catalogate conform Lege nr. 59/2016.

DfîC. 2020
i) Numărul căilor de evacuare și după caz, al refugiilor +• ț g g / 2 U /oJ-BC
Corp A: ' w‘a' f
Conform plan de situație, Corpul A este format din Corpul Al și Cofpul A2, alipite.
Accesul principal, se face pe fațada principală, prin intermediul ușii duble de acces cu 

dimensiunea de 1,70/3,85 m. Se accede în holul principal al Corpului Al, ce face legătura cu zona 
administrativă.

Pe fațada lateral stânga, există un al doilea acces în Corpul Al, prin intermediul ușii duble 
de acces cu dimensiunea de 1,60/2,40 m, ușă ce comunică cu holul de acces spre scara către etaj, 
dar și cu holul de acces în saloanele de bolnavi din Corpul A2.

Astfel, la parter, s-au creeat două căi de evacuare în direcții diferite, direct spre exterior.
Corpul A2 este prevăzut cu etaj parțial, accesul la etaj, realizându-se prin intermediul scării 

interioare închise la etaj, scara din beton armat în 2 rampe drepte. Lățimea rampei este de 0,90 m.
Etajul prezintă o singură cale de evacuare, către casa de scări.

djțn @?iyc imensiunea de

Corp B+C:
Accesul principal, se face pe fațada principală, prin intermediul ușii duble de acces cu 

dimensiunea de 1,95/2,10 m, către corpul B și prin intermediul ușii duble de acces cu dimensiunea 
de 1,45/2,70 m, către corpul C. Tot pe fațada principală, se accede în Corpul C, prin intermediul ușii 
de acces cu dimensiunea de 0,90/2,40 m.

Pe fațada posterioară, există un acces în Corpul C, prin int 
0,90/2,10 m, ușă ce comunică cu spațiul de recreere.

în aceste condiții, chiar dacă cele două corpuri comu 
compartiment de incendiu, Corpul B prezintă o singură cale 
Corpul C, prezintă 2 căi de evacuare în direcții diferite, pe fațaț(a'j3rihcjpal șj qea sec 

Accesul la etaj se face prin intermediul celor două sc 
rampe drepte, cu lățimea rampei de 1,20 m.

Persoanele aflate la etajul Corpului B+C se vor evacua î 
scară aferentă fiecărui corp.

un singur 
ipală, iar

on îirdouă

[Informația conținută în acest document este proprietatea “S.C. INA PROJECT FIRE S.R.L.” și nu poate fi copiată sau utilizată în alt scop decât cel
pentru care a fost întocmită. Orice modificare a acestui document fără acordul scris al „S.C. INA PROJECT FIRE S.R.L.”, abs
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Corpul B+C prezintă o scară exterioară de evacuare, dispusă pe latura corpului B, scară 
deschisă, din beton armat, cu lățimea rampei de 1,10 m. Astfel, persoanele aflate la etajul Corpului 
B, se vor evacua în două direcții diferite.

Corp E:
Accesul principal, se face pe fațada principală, prin intermediul ușii duble de acces cu 

dimensiunea de 1,70/2,00 m. Se accede în holul principal ce face legătura cu casa de scări spre 
etajele superioare.

Pe fațada lateral dreapta, există un al doilea acces în Corpul E, prin intermediul ușii duble de 
acces cu dimensiunea de 1,45/2,00 m, ușă ce comunică cu holul de acces spre o a doua scară către 
etajele superioare.

Astfel, la parter, s-au creeat două căi de evacuare în direcții diferite, direct spre exterior.
Accesul la etajul 1 și 2, se face prin intermediul celor două scări închise, scări din beton 

armat, în două rampe drepte, cu lățimea rampei de 1,10 m. Persoanele aflate la etaj, au două căi de 
evacuare în direcții diferite, spre cele două case de scară. ...-^-'7^': f

Cele 3 corpuri comunică între ele, prin intermediul unui culoar de legătură, la nivelul 
parterului, cu S=66,0 mp.

B. Instalații utilitare aferente clădirii sau amenajării: %
Alimentarea cu apă
Alimentarea cu apă a Centrului de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică Răcăciuni, se 

face prin cădere liberă dintr-un rezervor de apă semiîngropat capacitate. 120 mc, rezervor amplasat 
la o diferență de nivel de +12 m, față de cota 0,00 a clădirilor.

Rezervorul de apă, este alimentat de la un puț existent, prin intermediul unei pompe 
hidrofor.

Rezervorul de apă semiîngropat, prezintă o cameră de pompe, în care se va monta grupul de 
pompare aferent instalației de hidranți interiori și exteriori.

în prezent, de la rezervorul de apă pleacă o conductă din OL 03”, ce alimentează 
consumatorii menajeri din Corpurile studiate. Pe această conductă sunt amplasați doi hidranți 
exteriori Dn65 mm.

Corp A:
Caracteristici:
- Regim de înălțime P+l

Ac = 664,80 mp, Adc = 877,30 mp, V = 4.560,0 mc
- Gradul III RF

54 persoane
Conform “Normativ pentru securitatea la incendiu a constructs 

de stingere”-Indicativ PI 18/2 - 2013, modificat și completat î 
Corp A, ESTE obligatorie echiparea cu o instalație de hidranți j

Conform Indicativ PI 18/2 - 2013 anexa 3, debitul 
interior (Qîî) pentru clădiri de sănătate cu un volum mai mi

Qii =2,1 1/s, simultaneitate 1.
Timpul teoretic de funcționare a hidrantilor de incend
Hidrantii interiori de incendiu, s-au amplasat in locuj^cc^sibțlp- 

incendiu, in funcție de raza lor de acțiune R= 20 m. S-au amp 
și un hydrant interior la etaj.

a a Il-a - instalații
., lit.g, pentru

ui incendiu
£ 5000 nF este 2,

inute.
e in caz de 

riori la parter

[Informația conținută în acest document este proprietatea “S.C. INA PROJECT FIRE S.R.L.” și nu poate fi copiată sau utilizată în alt scop decât
pentni care a fost întocmită. Orice modificare a acestui document tără acordul scris al „S.C. INA PROJECT FIRE S.R.L.”, absolv
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Fiecare hidrant va fi echipat cu furtun plat tip C, Dn 50, in lungime de 20 m si țeava de 
refulare cu diametrul orificiului ajutajului final d = 13 mm.

Lungimea jetului compact este 6,0 m.

Presiunea necesara Hi.nec, la hidrantul interior cel mai dezavantajat din punct de vedere 
hidraulic, pentru asigurarea intervenției directe, se determina cu relația:

Hnec > Hg + Hi + Hf + Hu (mCA)
Unde:

Hg - inaltimea geodezica intre cota de montare a rețelei de distribuție si cota de montare a 
robinetului celui mai dezavantajat dpv hidraulic hidrant.

Hg = 5,75 mCA
Hg = 5,75 mCA (cel mai dezavantajat este hidrantul de la etajul 1, la care se adaugă cota la 

care este montata conducta în pământ = 1,20 m, la care se adauga inaltimea la care se montează 
hidrantul =1,5 m). Deci Hg=3,05 +1,20+1,5=5,75 m

Hi - pierderi de presiune liniare si locale pejraseul conductei de alimentare cu apa de la 
branșament pana la robinetului celui mai dezavantajat dpv hidraulic Hidrant; Hi = 5,0 mCA

Hf - pierderea de sarcina pe furtunul plat din cancpa cauciycat tip C (0 50 mm), in lungime 
de 20 m; Hf = 2,00 mCA , 4 9 9 H U'^2 fc 7028

Hu - presiunea de utilizare a hidrantului /
Conform anexa nr. 5 din PI 18/2-2013 pentru obținerea unui debit minim al jetului compact 

si pulverizat de 2,1 1/s = pentru hidranti de incendiu interiori echipați cu furtunuri plate si diametrul 
duzei de refulare de 13 mm presiunea de utilizare este de 20 mCA

Hu = 20 mCA
Hnec = 5,75 +5,0+2,0+20=32,75 mCA, aproximat 33 mCA

în conformitate cu prevederile art. 6.1., lit. e din Normativ PI 18/2-2013, modificat și 
completat în 15.11.2018, pentru Corpul A NU este obligatorie o instalație de hidranți exteriori.

în acest caz, instalația de hidranți exteriori este proiectată ca măsură compensatorie, prin 
nerespectarea distanțelor de siguranță între clădiri din cadrul aceleiași limite de proprietate.

Conform Indicativ PI 18/2 - 2013 anexa 73, debitul de apa pentru stingerea unui incendiu 
exterior (Qie) pentru clădiri de sănătate cu un volum cuprins înte 3001 mc și 5000 mc, este de 10 1/s.

Qie=101/s
Timpul de funcționare este de 2 ore, corpul A încadrându-se în gradul III RF.

Corp B+C:
Caracteristici:

Regim de înălțime P+l, P+M
Ac = 1.165,90 mp, Adc = 2.277,20 mp, V = 7.490,0 mc

- Gradul III RF
94 persoane

Conform “Normativ pentru securitatea la incendiu a con 
de stingere”-Indicativ PI 18/2 - 2013, modificat și completat în 
Corp B+C, ESTE obligatorie echiparea cu o instalație de hidranți

Conform Indicativ PI 18/2 - 2013 anexa 3, debitul de 2 
interior (Qii) pentru clădiri de sănătate cu un volum mai mare de 

Qii =4,2 1/s, simultaneitate 2.
Timpul teoretic de funcționare a hidrantilor de incendiu interior

itrucțîil or^ârțeâ iȚlU■a^Ă instalații
P5./1.20rS, pcU 4.1A JțEgJ pentru
^teiioWf?. 121 ? 
pa pentru sțiiigetea irur ;endiu

minute.

[Informația conținută în acest document este proprietatea “S.C. INA PROJECT FIRE S.R.L.” și nu poate fi copiată sau utilizată în alt scop decât cel
pentru care a fost întocmită. Orice modificare a acestui document fără acordul scris al „S.C. INA PROJECT FIRE S.R.L.”,
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Hidrantii interiori de incendiu, s-au amplasat in locuri accesibile si ușor vizibile in caz de 
incendiu, in funcție de raza lor de acțiune R= 20 m. S-au amplasat câte 8 hidranți interiori la parter 
și 8 hidranți interiori la etaj.

Fiecare hidrant va fi echipat cu furtun plat tip C, Dn 50, in lungime de 20 m si țeava de 
refulare cu diametrul orificiului ajutajului final d = 13 mm.

Lungimea jetului compact este 6,0 m.

Presiunea necesara Hi.nec, la hidrantul interior cel mai dezavantajat din punct de vedere
hidraulic, pentru asigurarea intervenției directe, se determina cu relația:

Unde :
Hnec > Hg + Hi + Hf + Hu (mCA)

Hg - inaltimea geodezica intre cota de montare a rețelei de distribuție si cota de montare a 
robinetului celui mai dezavantajat dpv hidraulic hidrant.

Hg = 5,85 mCA
Hg = 5,85 mCA (cel mai dezavantajat este hidrantul de la etajul 1, la care se adaugă cota la 

care este montata conducta în pământ = 1,20 m, la care se adauga inaltimea la care se montează 
hidrantul =1,5 m). Deci Hg=3,15 +1,20+1,5=5,85 m IP 9 / 2 (1/oJ-BC

Hi - pierderi de presiune liniare si locale pe traseul conductei de alimentare cu apa de la 
branșament pana la robinetului celui mai dezavantajat dpv hidraulic hidrant; Hi = 5,0 mCA

Hf - pierderea de sarcina pe furtunul pl^fjdjp, caii6pa cauciucat tip C (0 50 mm), in lungime 
de20m; Hf= 2,00 mCA \

Hu - presiunea de utilizare a hidrantului. \f UI A y ‘
Conform anexa nr. 5 din PI 18/2-2013 pentru obținerea unui debit minim al jetului compact 

si pulverizat de 2,1 1/s = pentru hidranți de incendiu interiori echipați cu furtunuri plate si diametrul 
duzei de refulare de 13 mm presiunea de utilizare estete 20 m CA

Hu = 20 mCA;
Hnec = 5,85 +5,0+2,0+20=32,85 mCA, aproximat 33 mCA

în conformitate cu prevederile art. 6.1., lit. e din Normativ PI 18/2-2013, modificat și 
completat în 15.11.2018, pentru Corpul B+C, NU este obligatorie o instalație de hidranți exteriori.

în acest caz, instalația de hidranți exteriori este proiectată ca măsură compensatorie, prin 
nerespectarea distanțelor de siguranță între clădiri din cadrul aceleiași limite de proprietate.

Conform Indicativ PI 18/2 - 2013 anexa 73, debitul de apa pentru stingerea unui incendiu 
exterior (Qie) pentru clădiri de sănătate cu un volum cuprins înte 5001 mc și 10000 mc, este de 10 
1/s.

Qie =10 1/S
Timpul de funcționare este de 2 ore, corpul B încadrându-se în gradul III RF.

Corp E:
Caracteristici: Zx
- Regim de înălțime Stehnic+P+2 Q /Sa +• Ă V\ (

Ac = 563,20 mp, Adc = 1.683,00 mp, V = 6.160,0 mo * ( q
Gradul II RF I < ( y ~ j

Conform “Normativ pentru securitatea la incendiu a coiWrucțiilor,, Parted ^TI-a^iftstalatii
de stingere”-Indicativ PI 18/2 - 2013, modificat și completat în
Corp E, ESTE obligatorie echiparea cu o instalație de hidranți inter iolȘ/S

[Informația conținută în acest document este proprietatea “S.C. INA PROJECT FIRE S.R.L.” și nu poate fi copiată sau utilizată în alt scop decât cel 
pentru care a fost întocmită. Orice modificare a acestui document fără acordul scris al „S.C. INA PROJECT FIRE S.R.L.”, abtioiLă „S.CdlNA 
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Conform Indicativ Pl 18/2 - 2013 anexa 3, debitul de apa pentru stingerea unui incendiu 
interior (Qii) pentru clădiri de sănătate cu un volum mai mare de 5000 m3 este de 4,2 1/s.

Qii =4,2 1/s, simultaneitate 2.
Timpul teoretic de funcționare a hidrantilor de incendiu interior se considera 10 minute.
Hidrantii interiori de incendiu, s-au amplasat in locuri accesibile si ușor vizibile in caz de 

incendiu, in funcție de raza lor de acțiune R= 20 m. S-au amplasat câte 4 hidranți interiori la fiecare 
nivel.

Fiecare hidrant va fi echipat cu furtun plat tip C, Dn 50, in lungime de 20 m si țeava de 
refulare cu diametrul orificiului ajutajului final d = 13 mm.

Lungimea jetului compact este 6,0 m.

Presiunea necesara Hi.nec, la hidrantul interior bel inai dezavantajat din punct de vedere 
hidraulic, pentru asigurarea intervenției directe, se determina cu relația:

j +'“+• ' -7
Hnec > Hg + Hi + Hf + Hu (mCA) j). 2 ȘEC. 2020

Unde: \. /
Hg - inaltimea geodezica intre cota defnontâfb a/retelei de distribuție si cota de montare a 

robinetului celui mai dezavantajat dpv hidraulic hidrant. /
Hg = 8,70 mCA \ 4 0 9 ll l) toU-BG
Hg = 8,70 mCA (cel mai dezavantajat este hidrantul de la etajul 1, la care se adaugă cota la 

care este montata conducta în pământ = 1,20 m, la care se adauga inaltimea la care se montează 
hidrantul =1,5 m). Deci Hg=6,00 +1,20 +1,5=8,70 m

Hi - pierderi de presiune liniare si locale pe traseul conductei de alimentare cu apa de la 
branșament pana la robinetului celui mai dezavantajat dpv hidraulic hidrant; Hi = 2,5 mCA

Hf - pierderea de sarcina pe furtunul plat din canepa cauciucat tip C (0 50 mm), in lungime 
de20m;Hf= 2,00 mCA

Hu - presiunea de utilizare a hidrantului.
Conform anexa nr. 5 din PI 18/2-2013 pentru obținerea unui debit minim al jetului compact 

si pulverizat de 2,1 1/s = pentru hidranți de incendiu interiori echipați cu furtunuri plate si diametrul 
duzei de refulare de 13 mm presiunea de utilizare este de 20 m CA

Hu = 20 mCA;
Hnec = 8,70+2,5+2,0+20=33,2 mCA, aproximat 34 mCA

în conformitate cu prevederile art. 6.1., lit. e din Normativ P118/2-2013, modificat și 
completat în 15.11.2018, pentru Corpul E, ESTE obligatorie o instalație de hidranți exteriori.

Conform Indicativ PI 18/2 - 2013 anexa 73, debitul de apa pentru stingerea unui incendiu 
exterior (Qie) pentru clădiri de sănătate cu un volum cuprins înte 5001 mc și 10000 mc, este de 10 
1/s.

Hnec,

*

Qie=101/s

Timpul de funcționare este de 3 ore, corpul E încadrându-ș

bndiu si cota

Compartimentul cu volumul cel mai mare este Corpul B^/Q, 
Presiunea necesara hidrantilor exteriori, pentru interve 

se determina cu relația:
Hie.nec = Hg + Hf + Ha mCA
Unde:
- Hg - inaltimea geodezica intre cota de amplasare a hidran 

la coama a Corpului B+C.
[Informația conținută în acest document este proprietatea “S.C. INA PROJECT FIRE S.R.L.” și nu poate fi copiată sau utilizată în alt scop(|decât cel

pentru care a fost întocmită. Orice modificare a acestui document fără acordul scris al „S.C. INA PROJECT FIRE S.R.L.
PROJECT FIRE S.R.L.” de orice responsabilitate.]

13



J4/1265/2016
CUI: 36619645

S.C. INA PROJECT FIRE S.R.L.
Str. Prelungirea Bradului, nr. 106, sc. B, ap. 18, BACÂU, TEL, 0720069505

Hg = 10,65 mCA +1,2 m (cota de amplasare a conductei sub cota de inghet) =11,85 mCA
- Hf - pierderea de sarcina pe furtunul cu care se face intervenția in caz de incendiu; conf. 

STAS 1478-90, art. 3.1.3.3. pierderea de sarcina in furtun pt. q= 5 1/s
Hf=Axlxqih2= 0.0015x120x52 =4,5 m CA
- Ha - presiunea necesara la ajutajul țevii de refulare ; conf. PI 18/2-2013 anexa 14 bis, la o 

țeava de refulare 0 20 mm, si un jet compact de 10 m
Ha= 13,10 mCA;
Rezulta: Hie.nec = 11,85 + 4,5 +13,1 = 29,45 mCA= rot. 30,00 mCAjiă / 2 U
Volumul de apă pentru incendiu interior, și exterior, este:
Vine = 4,2 1/s x 10 minute + 10 1/s x 3 ore = 2,52 mc + 108,0 mc = 110,52 mc
Vine =115 mc. Rezerva existentă este de 120 mc.; IFC 7020
* 'V 7în rețelele instalațiilor interioare de apă pentru incendiu, separate sau comune, se folosesc 

numai conducte metalice (nu sunt admise conducte din Thatgriale plastice). Rețeaua de distribuție 
interioara se va realiza din țeava de otel zincat cudiametrul de 0 2”, conform planșelor din 
documentație.

Hidrantii se montează aparent, în cutii metalice, complet echipați, cu robinet de închidere, 
furtun si ajutaj stingere.

Evitarea stagnării apei din coloanele de incendiu se asigura prin legarea capătului coloanelor 
la un obiect sanitar de folosința curenta (vas de closet) prin conducta metalica, legătură realizandu- 
se cu un reductor de presiune.

Hidrantii de incendiu interiori se amplaseaza în locuri vizibile si ușor accesibile în caz de 
incendiu, în funcție de lungimea furtunurilor si de geometria spatiilor protejate ale clădirii, în 
următoarea ordine: lângă intrări, in case de scări, în holuri sau în vestibuluri, pe coridoare, lângă 
intrarea în încăperi.

Hidrantii de incendiu interiori se montează aparent, marcându-se corespunzător. Standardele 
de referința sunt ISO 3864/1,2,3,4 si ISO 7010.

în lipsa iluminatului normal, identificarea hidranților trebuie să se facă prin iluminat de 
securitate pentru marcarea hidranților interiori.

Robinetul hidrantului de incendiu, împreună cu echipamentul de serviciu format din furtun, 
tamburul cu suportul său și dispozitivele de refulare a apei, se montează într-o cutie specială, 
amplasată în nișă sau firidă în zidărie, la înălțimea de 0,80 m ... 1,50 m de la pardoseală.

Hidranții de incendiu interiori se echipează cu furtunuri plate și cu țevi de refulare 
universale cu diametrul duzei de 13 mm montate la extremitățile furtunurilor pentru a forma, dirija 
și controla jetul de apă (standard de referință SR EN 671 - 2). Diametrul nominal al furtunului plat 
este de 52 mm (limita impusa de normativ; fac excepție aplicațiile specifice care permit alte valori). 
Lungimea furtunului plat trebuie să fie de maxim 20 m; fac excepție aplicațiile-spgcjfice (nu este 
cazul aici) care permit alte lungimi ale furtunurilor.

Țeava de refulare universală trebuie să permită următoarele 
jet pulverizat și jet compact. Când jetul pulverizat și jetul compact s 
să se poziționeze jetul pulverizat între poziția de închidere și pozițiaM^țuldi compact/ 7

Țeava de refulare universală trebuie prevăzută cu un robin si de închidere a alii 
apă. Robinetul de închidere trebuie să fie cu supapă sau de alt ti» ©u descilide^4ehtă. 

de reglare: închidere și
rdiți9nat^,/'^r43omandă

cu 

trebuie să se închidă prin acționarea unei roți de manevră în sems/^âr^ iar sensul de- deschidere 
trebuie marcat. o'""-----O//

Suportul de furtun plat pentru hidrantul interior de incendiufurtun 
pliat de două ori sau cu furtun bobinat. Tamburul trebuie să se rotcascain jtmd-axefs/dc în așa fel

[Informația conținută în acest document este proprietatea “S.C. INA PROJECT FIRE S.R.L.” și nu poate fi copiată sau utilizată în alt scop decât cel
pentru care a fost întocmită. Orice modificare a acestui document fără acordul scris al „S.C. INA PROJECT FIRE S.R.L.”,
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încât să permită desfășurarea liberă a furtunului. Tamburul interior trebuie să aibă diametrul minim 
de 70 mm, cu o fantă largă de cel puțin 20 mm în care se așează cuta mediană din lungul furtunului.

Cutiile trebuie prevăzute cu o ușă și vor fi echipate cu o încuietoare. Cutiile care pot fi 
zăvorâte trebuie prevăzute cu un dispozitiv de deschidere în caz de urgență care să fie protejat cu 
ajutorul unui material transparent, care să poată fi spart cu ușurință. Robinetul de închidere cu 
supapă înșurubat până la capăt, trebuie poziționat astfel încât să permită rămânerea a cel puțin 35 
mm spațiu liber în jurul diametrului exterior a roții de manevră. Dacă dispozitivul de deschidere în 
caz de urgență este protejat printr-un geam frontal, acesta trebuie să poată fi spart cu ușurință, fără a 
exista riscul de a lăsa bucăți sau corpuri ascuțite care să poată provoca rănirea celor care acționează 
dispozitivul de deschidere în caz de urgență. Ușile cutiilor trebuie să se deschidă cu minimum 170° 
pentru a permite furtunului să fie mișcat liber în toate direcțiile.

Toate rețelele de alimentare cu apă pentru stingerea incendiilor cu hidranți interiori se 
proiectează și se execută astfel încât să fie ferite de îngheț, iar reviziile și eventualei^ reparații să se 
poată face cu ușurință. _ » 9 ' * •

Verificarea și mentenanța hidranților .interiori se efectuează conform SR EN 671-3 sau o 
reglementare echivalentă. . ..^v v.‘- a

V M DEC,ZD20Hidranții de incendiu exterior se amplasează Ta o distanță de minim 5 m față de pereții 
exteriori ai clădirilor pe care le protejează. X \ |

Poziția hidranților exteriori se marchează prin- indicatoare, standard de referință ISO 
3864/1,2,3,4 și ISO 7010. *

Incinta Centrului, va fi echipată cu un pichet de incendiu, conform scenariu de securitate la 
incendiu.

Pentru funcționarea instalațiilor de hidranți interiori și exteriori, se vor executa următoarele:
> Amenajarea camerei de pompe și montarea unui grup de pompare, cu urmăroatele 

caracteristici: Q=15 1/s, H=35 mCA
> înlocuirea conductei de apă OL03”, cu conducta PEHD DnllO mm, pe care se vor amplasa 

4 hidranți exteriori Dn 80 mm, hidranți supraterani.
> Din conducta de apă proiectată, se vor racorda cele trei corpuri cu conductă OL021/2” sau 

OL02”, pentru instalația de hidranți interiori.

Alimentarea cu energie electrică
Pentru Centrul de recuperare si reabilitare neuropsihiatrică Răcăciuni, din tabloul electric 

general alimentat din blocul de măsură si protecție, sunt alimentate tablourile electrice aferente 
fiecărui corp.

• Instalația electrica de iluminat si prize este realizată cu conductori dj ip FY protejat 
in tub IPEY montat aparent sau îngropat la nivelul pereților sf^^iifluOcy ectarea 
normelor impuse de 17 -2011.

• Conform normativului 17-2011, montarea pe materiale co 
grad de protecție mai mic de IP54, se va face interpunan^ rha^riale--incdtTjbustjb 
acestea si materialul combustibil cum ar fi: straturi de tenc 
placi din materiale electroizolante cu grosimea de minim 0,'$om, \:u o 
cu cel puțin 3cm pe toate laturile elementul de instalație elect 
Prizele sunt cu contact de protectie, tip CN. Actionarea ilumin 
circuitelor de lumina cu intrerupatoare si comutatoare. Iluminatu 

cu 
tre 
a

lize
onarea

orpuri de

ste
a de/btjnimplcm gr<j>s

[Informația conținută în acest document este proprietatea “S.C. INA PROJECT FIRE S.R.L.” și nu poate fi copiată sau utilizată în alt scop decât cel
pentru care a fost întocmită. Orice modificare a acestui document fără acordul scris al „S.C. INA PROJECT FIRE S.R.L.

PROJECT FIRE S.R.L.” de orice responsabilitate.]
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iluminat omologate, echipate cu lămpi incandescente si fluorescente, respectandu-se 
nivelurile de iluminare funcție de destinația incaperii impuse de normativul NP-015-1997.

• Circuitele de iluminat si prize vor fi prevăzute cu protecție diferențiala, curentul diferențial 
de funcționare fiind de 30mA.

Instalații de iluminat de siguranță
Corpul A, Corpul B+C și Corpul E, vor fi prevăzute cu iluminat de siguranța conform 

normativului 17-2011, cap.7.23., astfel:
- iluminat de securitate pentru marcarea cailor de evacuare din clădiri civile si incaperi cu mai 

mult de 50 persoane, incaperi supraterane cu suprafața mai mare de 300 mp indiferent de numărul 
de persoane, toalete cu suprafața mai mare de 8 mp si cele destinate persoanelor cu dizabilitati.

Lămpile pentru marcarea cailor de evacuare se amplaseaza la fiecare usa de ieșire destinata a 
fi folosita in caz de urgenta, la fiecare schimbare de direcție, langa fiecare echipament de intervenție 
in caz de incendiu (stingatoare) si fiecare punct de alarma (declanșatoare manuale de alarma in caz 
de incendiu), panouri repetoare de semnalizare sau comanda in caz de incendiu.

Corpurile de iluminat pentru evacuarea din clădire trebuie sa respecte recomandările din SR 
EN 60598-2-22 si tipurile de marcaj stabilite prin HG nr. 971/2006, SR ISO 3864-1 (simboluri 
grafice), si SR EN 1838 privind distantele de identificare, luminanta si iluminare a panourilor de 
semnalizare de securitate.

Lămpile pentru iluminatul de securitate pentru marcarea cailor de evacuare trebuie sa fie 
realizate din materiale clasa B de reacție la foc si ca intre in funcțiune la dispariția sursei de baza de 
alimentare cu energie electrica in max. 5 secunde.

Sursa principala de alimentare cu energie electrica este rețeaua de distribuție publica. Sursa 
de alimentare de securitate (rezerva) este constituita din acumulatoHil conținut in corpul de iluminat 
(corp de iluminat de tip autonom - luminobloc) -si'Căre la clădiri de sănătate trebuie sa asigure o 
autonomie de cel puțin 3 ore. \ t $ 9 / 2 0'CU-BC

- iluminat de securitate pentru marcarea hidrantilor interiori. J
- iluminat de securitate de veghe. x . țl. /
- iluminat de securitate pentru continuarea lucrului, în spațiile CAI și grupul de pompe.

^>£i »

Cele trei corpuri, vor fi avea Instalații pentru detectareâ'>si avertizarea in caz de incendiu cu 
acoperire totala, fiind prevazuți detectori de fum, declanșatoare manuale, sirene interioare și 
exterioare si centrale de semnalizare, pentru fiecare corp.

Centrala de semnalizare incendiu este prevăzută cu instalații de iluminat de securitate pentru 
continuarea lucrului.

La acest echipament au acces doar persoane autorizate.
Sistemul de detecție și semnalizare a incendiului are rolul de a supraveghea toate spațiile din 

punct de vedere al apariției accidentale sau intenționate a unui f
conform Normativ PI 18/3-2015. ........... .

Potrivit normativului PI 18/3 - 2015 art. 3.3.1. instalația desemnalizare
Tip 1 și va fi prevăzută cu elemente standard SR EN 54 sau compapbîleEN .$4, du]

- echipament de control și semnalizare (centrală de semnafliziarej; ^ !) -F A
- echipamente de alimentare cu energie electrică; t < Ă/,^ 7 p
- detectoare de fum; A ?
- declanșatoare manuale; \a?A.\ z
- dispozitive de alarmare; —tA
- elemente anexe (izolatoare, module, intrare - ieșire).

[Informația conținută în acest document este proprietatea “S.C. INA PROJECT FIRE S.R.L.” și nu poate fi copiată sau utilizată în alt scop decât cel
pentru care a fost întocmită. Orice modificare a acestui document fără acordul scris al „S.C. INA PROJECT FIRE S.R.L.”, absob

PROJECT FIRE S.R.L.” de orice responsabilitate ]
16



J4/1265/2016
CUI: 36619645

S.C. INA PROJECT FIRE S.R.L.
Str. Prelungirea Bradului, nr. 106, sc. B, ap. 18, BACÂU, TEL. 0720069505

Centrala de semnalizare și alarmare în caz de incendiu 
se amplasează într-un spațiu în care se asigură supravegherea permanentă și care să corespundă 
restricțiilor impuse prin PI 18/3-2015 și anume:

- să fie amplasată cât mai aproape de centrul de greutate (centrul cel mai apropiat ca 
amplasament de majoritatea echipamentelor deservite) al rețelei respective, asigurând un 
grad de securitate corespunzător;

- să fie situate în spații ușor accesibile;
- să aibă condiții normale de temperatură și umiditate (temperatura 18 - 25°C; umiditate 80 

%) să fie ferite de praf și agenți corozivi;
- spațiile să împiedice propagarea din exterior a incendiilor exploziilor, trepidațiilor și 

zgomotelor;
- să nu fie traversate de conducte ale instalațiilor utilitare,
- să fie prevăzute cu instalații pentru iluminat de siguranță în vederea continuării lucrului;
- încăperea trebuie să fie prevăzută cu tablou electric separat alimentat înaintea 

întrerupătorului general al tabloului electric principal de distribuție al clădirii,
Sursa de rezervă trebuie să asigure autonomia în funcționare a instalației de semnalizare a 

incendiilor pe o durată de 24 ore în condiții normale (stare de veghe) după care încă 30 min. în stare 
de alarmă.

Conform PI 18/3-2015, incaperile in care se amplaseaza ECS se prevăd cu minimum 1-2 
prize de 16A/230V pentru lămpi portabile si unelte portabile; alimentate din tabloul electric de 
securitate la incendiu al clădirii. ...-4 0 9 / 2 0 oU-BC

Instalația de semnalizare incendiu este proiectat# și executată de firme specializate în 
domeniu. \ \ CV:'J j

Sursa de alimentare de baza este asigurata din sistemul energetic national conform art. 
7.22.1 lit. ,a” din 17/2011. % /

Sursa de alimentare de rezerva (în special pentru /grupul de pompare apă incendiu), este 
constituita din grup electrogen de intervenție, cu intrâre automata in funcțiune in 15 secunde la 
dispariția tensiunii sursei de baza si preluarea esalonata a receptoarelor in maxim 60 secunde.

In toate cazurile trebuie asigurata trecerea automata (dublata de acționare manuala) de pe 
alimentarea de baza pe cea de rezerva la nefunctionarea sursei de baza printr-un sistem AAR 
reversibil.

Alimentarea consumatorilor vitali din sursa de baza se face din fata intreruptorului general.
Sistemele AAR prevăzute vor fi reversibile, in sensul ca la revenirea tensiunii sursei de baza, 

alimentarea se va face automat pe aceasta.

Instalații electrice de protecție
Sunt prevăzute măsuri de protecție astfel:

❖ Instalația de priză de pământ;
❖ Instalația de protecție împotriva tensiunilor de atingere accidi

Protecția împotriva tensiunilor de atingere accidentale și a 
prin legarea Ia nulul de protecție și la pământ a tuturor pani 
elementelor și receptorilor electrici, care în mod normal nu sunt sub ți
accidental, datorită unui defect de izolație. Construcția este prew 
legare la pământ realizată din platbandă OLZn - 25x4 mmp. \

[Informația conținută în acest document este proprietatea “S.C. INA PROJECT FIRE S.R.L.” și nu poate fi copiată sau utilizată în alt scop decât cel
pentru care a fost întocmită. Orice modificare a acestui document fără acordul scris al „S.C. INA PROJECT FIRE S.R.L.”, absolyi^S.C. INAJ

PROJECT FIRE S.R.L.” de orice responsabilitate ] ' i /
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Instalații de încălzire
Cele trei corpuri, sunt prevăzute cu instalații interioare de încălzire cu radiatoare din oțel, 

producerea agentului termic pentru încălzire realizându-se cu o centrală termică, amplasată într-o 
clădire învecinată. Centrala termică funcționează cu combustibil lemnos.

Prin modul de proiectare și realizare, instalațiile utilitare nu conduc la apariția sau 
întreținerea unui eventual incendiu și nu pot constitui risc de incendiu pentru elementele de 
construcție sau dotările interioare combustibile.

Instalații de gaze naturale
Nu este cazul.

2. Riscul de incendiu
A. Identificarea si stabilirea nivelurilor de risc sau a categoriilor de pericol de incendiu se fac 

potrivit reglementărilor tehnice specifice, luându-se în considerare:
a) Densitatea sarcinii termice;
Conform STAS 10.903/2-79

n 
m, j

Sq =
DEC. 2020

I 2 u ,oU-BC

A.

Sq = sarcina termică în MJ;
Qi = puterea calorică inferioară a unui materia.,
Mi = masa materialelor combustibile de același fel^âflate în spațiu luat în considerare 

în kg,
n = numărul materialelor de același fel aflate în spațiul luat în considerare. 

Densitatea sarcinii termice qs [MJ/m2] se determină cu relația:
Qs= Sq/As;

în care As = suma ariilor pardoselilor ce alcătuiesc spațiul luat în considerare [m2].

Corp A:
PARTER:

încăperi Materiale
Cantita

tea G 
(kg)

Puterea 
calorică

Pci
(MJ/kg)

Sarcina 
termică 

Q=PcixG 
(MJ)

Densitatea 
sarcinii 
termice 
qs=Q/S 
(MJ/m2)

Risc de 
incendiu

Birou 
director: 
S=27,52 mp

- mobilier lemn
- mase plastice
- material textil
- cabluri, tuburi, 
tehnică de calcul
- hârtie

90
10
10
15

15

19,25
33.50
16,75
25.50

16,30

1.732,5 
335,0. 
167/r 
38$5>

rW

'V/? 7 o/
^/

fc\\ 
rA \\
O II

Total L 9^/ //,
Contabilitate:
S=12,09mp

- mobilier lemn
- mase plastice
- material textil
- cabluri, tuburi,

70
10
30
10

19,25
33.50
16,75
25.50

1.34^ 
335^ 
502,5 
255,0

^^6^
ic

[Informația conținută în acest document este proprietatea “S.C. INA PROJECT FIRE S.R.L.” și nu poate fi copiată sau utilizată în alt scop decât cel
pentru care a fost întocmită. Orice modificare a acestui document fără acordul scris al „S.C. INA PROJECT FIRE S.R.L.”,absolvă „S.C. INA

PROJECT FIRE S.R.L.” de orice responsabilitate.] ‘ "
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tehnică de calcul
- hârtie 50 16,30 815,0

Total 3.255,0
Asistent - mobilier lemn 40 19,25 770,0
medical: - mase plastice 10 33,50 335,0
S=7,00 mp - material textil 30 16,75 502,5

- cabluri, tuburi, 10 25,50 255,0 277,7 Mic
tehnică de calcul
- hârtie 5 16,30 81,5

Total 1.944,0
Echipă - mobilier lemn 90 19,25 1.732,5
pluridisciplina - mase plastice 10 33,50 335,0
ră: - material textil 30 16,75 502,5 157,5 Mic
S=21,70 mp - cabluri, tuburi, 30 25,50 765,0

tehnică de calcul
- hârtie 5 16,30 81,5

Total 3.416,5
Arhivă: - mobilier lemn 100 19,25 1.925,0
S=13,86 mp - hârtie 200 16,30 3.260,0 374,1 Mic

Total 5.185,0
Farmacie: - mobilier lemn 70 19,25 -—"f.347,5'
S=7,87 mp - mase plastice 15 33,50 ... 502,5

- material textile
(inclusiv

30 16,75 ' F- 502,5
L 0‘ '7 A

2 QECJ020
pansamente) 9J 2 U oj-BG

1 375,8- cabluri, tuburi, 15 25,50 382,^ Mic
tehnică de calcul X
- hârtie (ambalaje 10 16,30 163,0"
medicamente)
- spirt 2 30,05 60,1

Total 2.958,1
Sală - mobilier lemn 70 19,25 1.347,5
tratament: - mase plastice 15 33,50 502,5
S=26,10mp - material textile 30 16,75 502,5

(inclusiv 
pansamente)
- cabluri, tuburi, 15 25,50 382,5 113,4 Mic
tehnică de calcul
- hârtie (ambalaje 10 16,30 163,0/
medicamente) $1 S țX.L.P- spirt 2 30,05 6

Total 2.9 < y O
Cabinet - mobilier lemn 90 19,25 1.73 jțl’pr ? j &
medical: - parchet lemn 80 19,25 1.54 J * H
S=26,19mp - mase plastice 10 33,50 335)67 A &//

- material textil 30 16,75 502,57
- cabluri, tuburi, 10 25,50 255,0

19 A hiM/a
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ETAJ:

tehnică de calcul
- hârtie 5 16,30 81,5

Total 4.446,5
Cameră 
oaspeți: 
S=6,93 mp

- mobilier lemn
- material textil
- cabluri, tuburi, 
tv

80
10
12

19,25
16,75
25,50

1.540,0
167,5
306,0

290,6 Mic

Total 2.013,5
Camera 4 
paturi: 
S=21,83 mp

- mobilier lemn
- mase plastice
- material textil
- hârtie

180
15
80

5

19,25
33,50
16,75
16,30

3.465,0
502,5

1.340,0
81,5

246,8 Mic

Total 5.389,0
Sală de mese:
S=9,76 mp

- mobilier lemn
- mase plastice
- material textil
- cabluri, tuburi, 
tehnică de calcul
- hârtie

100
15
10
12

5

19,25
33.50
16,75
25.50

16,30

1.925,0
502.5
167.5
306,0

81,5

305,6 Mic

Total 2.982,5
Magazie:
S=13,14mp

- mase plastice
- materiale textile
- cauciuc
- mobilier lemn

50
20
25
50

33,50
16,75
41,85.
19,25

1.675,0
335,0

-17047,0
\ 963,0

^^'305,9
10 9 //O

T. k ’

Mic/OU-OV

Total 4.020,0

•Sfc***'

încăperi

Camera 5 
paturi: 
8=27,65 mp

Materiale
Cantita

tea G 
(kg)

Puterea 
calorică

Pci
(MJ/kg)

Sarcina 
termică 

Q=PcixG 
(MJ)

- mobilier lemn 100 19,25 1.925,0
- linoleu 60 25,00 1.500,0
- mase plastice 15 33,50 502,5
- material textil 45 16,75 754,0
- hârtie 5 16,30 81,5

.Densitatea >, . .. sarcinii 
termice 
qs=Q/S 
(MJ/m2)

Rise de 
incendiu

Mic

Cameră de zi:
S=13,86 mp

- mobilier lemn
- material textil
- cabluri, tuburi, 
tv

80
10
12

Total
19,25
16,75
25,50

Total 2

172,3

ui de

4.763,
1.54

Din analiza întreprinsă pentru Corpul A, se constata următofcr$j 
incendiu:

nealt?

[Informația conținută în acest document este proprietatea “S.C. INA PROJECT FIRE S.R.L.” și nu poate fi copiată sau utilizată în alt scop decât cel
pentru care a fost întocmită. Orice modificare a acestui document fără acordul scris al „S.C. INA PROJECT FIRE S.R.L.”,

PROJECT FIRE S.R.L.” de orice responsabilitate.]
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Magaziile și arhiva, se încadrează în risc mare de incendiu conform art. 2.1.3 din PI 18
99, dar, reprezintă mai puțin de 30 % din volumul spațiilor analizate.
Restul spațiilor sunt încadrate în risc mic de incendiu, densitatea sarcinii termice fiind 
mai mică de 420 Mj/mp, riscul de incendiu poate fi apreciat “mic”, conform art. 2.1.2. 
din PI 18/99.

Pe total Compartiment de incendiu format din corpul A, nivelul riscului de incendiu este 
considerat mic.

Corp B+C:
PARTER:

încăperi Materiale
Cantita

tea G 
(kg)

Puterea 
calorică

Pci
(MJ/kg)

Sarcina 
termică 

Q=PcixG 
(MJ)

Densitatea 
sarcinii 
termice 
qs=Q/S 
(MJ/m2)

Risc de 
incendiu

Magazie:
S=20,74 mp

- mase plastice
- materiale textile

- cauciuc
- mobilier lemn

50
20
25
50

33,50
16,75
41,85
19,25

1.675,0
335,0

1.047,0
963,0

193,8 Mic

Total 4.020,0
Magazie 
alimente:
S=39,27 mp

- zahăr
- ulei
- faină
- pâine
- margarină
- brânză
- mase plastic
- hârtie

15
20
20

5
2,5
10

5
2

16,75
39,85
16,75
10,45
31,20
13.30
33,50
16.30

252,0
^^7,0

335,0
53,0
78.0

133,0
167,5
32,6

4.U 97
;.^'c'47,1

... «'"■ ./
Y

Mic

Total 1.848,1
Club:
S=40,82 mp

- mobilier lemn
- parchet lemn
- mase plastice
- material textil
- cabluri, tuburi, 
tehnică de calcul
- hârtie

200
120
25
30
25

10

19,25
19,25
33.50
16,75
25.50

16,30

3.850,0
2.310,0

837.5
502.5
637.5

163,0

203,3 Mic

Total 8.300,5
Magazie:
S=13,25mp

- mase plastice
- materiale textile 
-cauciuc
-hârtie

30
50

5
50

33,50
16,75
41,85
16,30

\ Mic
m

^•Lp /V\
1 *8^,0

Total <2.86
Birou 
magazioner: 
S=12,56mp

- mobilier lemn
- mase plastice
- material textil
- cabluri, tuburi, 
tehnică de calcul

90
10
30
10

19,25
33.50
16,75
25.50

V\<335\\ ■'X'A ’

!,0

/
m t'

li
7
'// Mic

[Informația conținută în acest document este proprietatea “S.C. INA PROJECT FIRE S.R.L.” și nu poate fi copiată sau utilizată în alt scop decât cel
pentru care a fost întocmită. Orice modificare a acestui document fără acordul scris al „S.C. INA PROJECT FIRE S.R.LZ olvă „S$!. INA
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- hârtie 5 16,30 81,5
Total 2.906,5

Cabinet 
medical:
S=13,02 mp

- mobilier lemn
- parchet lemn
- mase plastice
- material textil
- cabluri, tuburi, 
tehnică de calcul
- hârtie

90
80
10
30
10

5

19,25
19,25
33.50
16,75
25.50

16,30

1.732,5
1.540,0

335,0
502,5
255,0

81,5

341,5 Mic

Total 4.446,5
Spălătorie:
S=12,95 mp

- mase plastice
- material textil

5
30

33,50
16,75

167.5
502.5 51,7 Mic

Total 670,0
Sală de mese:
S=35,67 mp

- mobilier lemn
- mase plastice
- material textil
- cabluri, tuburi, 
tehnică de calcul
- hârtie

250
15
10
12

5

19,25
33.50
16,75
25.50

16,30

4.812,5
502.5
167.5
306,0

81,5

164,5 Mic

Total 5.870,0
Salon 4 
paturi:
S=18,02 mp

- mobilier lemn
- mase plastice
- material textil
- hârtie

180
15
80

5

19,25
33,50
16,75
16,30

3.465,0
502,5.. 

. .,- ^6,0 
V 81,5

-^W-9,1- Mic

Total 5.389,0
ETAJ:' fl/' ? U

încăperi Materiale
Cantita

tea G 
(kg)

Puterea 
calorică

Pci
(MJ/kg)

Sarcina 
termică 

Q=PcixG
(MJ)

Densitatea
Xsarcinii 

termice 
qs=Q/S 
(MJ/m2)

Risc de 
incendiu

Vestiar:
S=10,12 mp

- mase plastice
- material textil

- hârtie

5
30
10

33,50
16,75
16,30

167.5
502.5
163,0 82,3 Mic

Total 833,0
Depozit 
pâine: 
S=8,45 mp

- pâine
- mase plastic
- hârtie

50
5
2

10,45
33,50
16,30

522.5
167.5
32,6

85,51 Mic

Total 72^
Sală de mese:
S=144,47 mp

- mobilier lemn
- mase plastice
- material textil
- cabluri, tuburi, 
tehnică de calcul
- hârtie

500
15
10
12

5

19,25
33.50
16,75
25.50

16,30
o

V-LN V. (J

i"
Total

[Informația conținută în acest document este proprietatea “S.C. INA PROJECT FIRE S.R.L.” și nu poatefî^apjată sțnutilizată în alt scop decât cel
pentru care a fost întocmită. Orice modificare a acestui document fără acordul scris al „S.C. INA PROJECT FIRE SJCE2‘?5f>solvă'i,S.C. IbiĂ
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Club:
S=112,34 mp

- mobilier lemn
- parchet lemn
- mase plastice
- material textil
- cabluri, tuburi, 
tehnică de calcul
- hârtie

200
120
25
30
25

10

19,25
19,25
33.50
16,75
25.50

16,30

3.850,0
2.310,0

837.5
502.5
637.5

163,0

73,8 Mic

Total 8.300,5
Magazie: - mase plastice 50 33,50 1.675,0
S=ll,13mp - materiale textile 20 16,75 335,0 361,2 Mic

- cauciuc 25 41,85 1.047,0
- mobilier lemn 50 19,25 963,0

Total 4.020,0
Sală - mobilier lemn 90 19,25 1.732,5
senzorială: - mase plastice 10 33,50 335,0
S=20,28 mp - material textil 30 16,75 502,5 168,5 Mic

- cabluri, tuburi, 
tehnică de calcul

30 25,50 765,0

- hârtie 5 16,30 81,5
Total 3.416,5

Birou: - mobilier lemn 90 19,25 1.732,5
S=19,98 mp - mase plastice 10 33,50 .335,0

- material textil 30 1.6,75- 502,5 XT /145,5 Mic
- cabluri, tuburi, 10 25,-50 ,....-..’255,0
tehnică de calcul
- hârtie 5 16,30

U'- v'' ,& VF"
X 81,5

Total 2.906,5 J ...
Bibliotecă: - mobilier lemn 150 19,25 2.887,5 i1
S=20,26 mp - hârtie 250 16,30 4.075>0

343,6 Mic
Total 6.962,5

Cabinet - mobilier lemn 90 19,25 1.732,5
psiholog: - mase plastice 10 33,50 335,0
S=17,05 mp - material textil 30 16,75 502,5 170,5 Mic

- cabluri, tuburi, 
tehnică de calcul

10 25,50 255,0

- hârtie 5 16,30 81,5
Total 2.906,5

Cabinet 
stomatologic:

- mobilier lemn
- parchet lemn

70
60

19,25
19,25

1.347^?

S=14,68 mp - mase plastice 15 33,50 A \\
- material textile
(inclusiv 
pansamente)

30 16,75
ț /v

' 'F ’•* y
°jj

1 TqMic
- cabluri, tuburi, 15 25,50
tehnică de calcul Ia
- hârtie (ambalaje 10 16,30

[Informația conținută în acest document este proprietatea “S.C. INA PROJECT FIRE S.R.L.” și nu poate fi copiată sau utilizată în alt scop decât cel
pentru care a fost întocmită. Orice modificare a acestui document fără acordul scris al „S.C. INA PROJECT FIRE S.R.L.”, aț>Solvă „S.C. IN A
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medicamente)
- spirt 2 30,05 60,1

Total 4.113,1
Cabinet 
kinetoterapie: 
S=41,84 mp

- mobilier lemn
- mase plastice
- material textil
- cabluri, tuburi, 
tehnică de calcul
- hârtie

90
10
30
30

5

19,25
33.50
16,75
25.50

16,30

1.732,5
335,0
502,5
765,0

81,5

81,6 Mic

Total 3.416,5
Atelier 
croitorie: 
S=40,43 mp

- mobilier lemn
- mase plastice
- material textil
- cabluri, tuburi, 
tehnică de calcul
- hârtie

90
10
30
10

5

19,25
33.50
16,75
25.50

16,30

1.732,5
335,0
502,5
255,0

81,5

71,8 Mic

Total 2.906,5

Din analiza întreprinsă pentru Corpul B+C, se constata următoarele niveluri ale riscului de 
incendiu:

- Magaziile și biblioteca, se încadrează în risc mare de incendiu conform art. 2.1.3 din 
PI 18-99, dar, reprezintă mai puțin de 30 % din volumul spațiilor analizate.

- Bucătăria se încadrează în risc mijlociu de incendiu conform art. 2.1.3 din P118/1999.
- Restul spațiilor sunt încadrate în risc mic de incendiu, densitatea sarcinii termice fiind 

mai mică de 420 Mj/mp, riscul de incendiu poate fi apreciat “mic”, conform art. 2.1.2. 
din PI 18/99.

Pe total Compartiment de incendiu format din corpul B+C, nivelul riscului de incendiu este 
considerat mic. ’ »

4 U y. Z 2 0 7oU-BG 02 DEC. 2020 
fCorp E:

PARTER:

încăperi Materiale
Cantita

tea G 
(kg)

Puterea 
calorică

Pci
(MJ/kg)

. Sarcina s 
terihică./ 

QPcijțG 
(MJ)

Densitatea 
sarcinii 
termice 
q^gs 

AH Vx

Risc de 
incendiu

Club:
S=31,l 1 mp

- mobilier lemn
- parchet lemn
- mase plastice
- material textil
- cabluri, tuburi, 
tehnică de calcul
- hârtie

200
120
25
30
25

10

19,25
19,25
33.50
16,75
25.50

16,30

3.850$
2.3WD

lefe, & r
l/fal

//

Total 8.300^
Salon 6 
paturi:

- mobilier lemn
- linoleu

150
60

19,25
25,00

2.887,5
1.500,0

[Informația conținută în acest document este proprietatea “S.C. INA PROJECT FIRE S.R.L.” și nu poate fi copiată sau utilizată în alt scop decât cel 
pentm care a fost întocmită. Orice modificare a acestui document fără acordul scris al „S.C. INA PROJECT FIRE S S.C. 1NA
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S=31,11 mp - mase plastice
- material textil
- hârtie

15
60

5

33,50
16,75
16,30

502,5
1.005,0

81,5

192,1,7 Mic

Total 5.976,5
Rezervă:
S=6,67 mp

- mobilier lemn
- mase plastice
- material textil
- hârtie

90
10
30

5

19,25
33,50
16,75
16,30

1.732,5
335,0
502,5

81,5
397,5 Mic

Total 2.651,5
Magazie:
S=3,31 mp

- mase plastice
- materiale textile 
-cauciuc 
-detergenți

10
10
10
10

33,50
16,75
41,85
10,90

335,0
167,0
419,0
109,0

311,2 Mic

Total 1.030,0

Etajul 1 și 2 din cadrul Corpului E, au aceleași funcțiuni ca ale parterului. ^09 / 2 0 /SU-BC

Spațiile sunt încadrate în risc mic de incendiu, densitatea sarcinii termice fiind mai mică de 
420 Mj/mp, riscul de incendiu poate fi apreciat “mic”, conform art. 2.1.2. din P118/99.

\ • ' /Pe total Compartiment de incendiu format din corpul E, nivelul riscului de incendiu este 
considerat mic. \. l " a

X
b. Clasele de reacție la foc, stabilite potrivit criteriilor ditl Regulamentul privind 

clasificarea și încadrarea produselor pentru construcții pebaza performanțelor de 
comportare la foc, aprobat prin Ordinul comun al ministrului transporturilor, construcțiilor 
si turismului și al ministrului administrației și internelor nr. 1822/394/2004, publicat în MO 
partea I, nr. 90 din 27 ianuarie 2005, din reglamentările tehnice specifice, precum și din 
caracteristicile și propietățile fizico-chimice ale materialelor și substanțelor utilizate:

Clasele de performanță la foc a produselor reprezintă expresii cantitative formulate în 
termeni de performanță pentru modul de comportare a produselor la acțiunea focului, în condiții de 
utilizare finală, structurate într-o serie de niveluri de performanță ale produselor. Prin clase de 
performanță la foc ale produselor se înțeleg clase de reacție la foc, de rezistență la foc și de 
performanță la foc exterior.

Conform prevederilor pct.2 din anexa nr.l la HG nr. 622/2004, pentru a satisface cerința 
esențială „securitate la incendiu” construcțiile trebuie să fie proiectate și executate astfel încât, în 
cazul izbucnirii unui incendiu să asigure:

>
>
>
>

Stabilitatea elementelor portante ale construcției pentru o perioadă determinată de timp. 
Limitarea propagării focului și a fumului în interiorul constucției. 
Evacuarea în siguranță a utilizatorilor.
Securitatea echipelor de intervenție.
Principalele mijloace de limitare a propagării focului într-o 

contribuției produselor pentru construcții la dezvoltarea incendi 
exprimată prin reacția la foc.

ea

[Informația conținută în acest document este proprietatea “S.C. INA PROJECT FIRE S.R.L.” și nu poate fi copiată sau utilizată în alt scop decât cel
pentru care a fost întocmită. Orice modificare a acestui document fără acordul scris al „S.C. INA PROJECT FIRE S.R.L
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Structura de rezistență a celor 3 corpuri, este următoarea:
CORP A

❖ pereți exteriori portanți din cărămidă, 56 cm, 40 cm, 30 cm grosime, cu stâlpișori din 
beton armat încastrați

❖ planșee din beton armat peste parterul Corpului A2
❖ planșee din lemn, grinzi și scânduri de stejar, peste parterul Corpului Al, planșeu izolat 

de jos în sus cu rigips Cl(CA2a), cu RF 30 minute și izolat de sus în jos cu plăci 
Bentonyp Cl(CA2a), cu RF minim 30 minute.

❖ pereți portanți pentru compartimentări interioare, din zidărie, 40 cm, 30 cm grosime
❖ acoperiș tip șarpantă din lemn, cu învelitoare din tablă zincată.

Nr. 
crt

Material de construcție Clasa de 
reacție la foc

Observații

1 Beton Al
2 Fier si otel inoxidabil Al
3 Ciment Al
4 Cărămidă Al
5 Sticla Al
6 Planșeu din lemn,

-izolat de jos în sus cu rigips 
Cl(CA2a), cu RF30’ ’
- izolat de sus în jos 
Cl(CA2a), cu RF 30’

C-s2,do

B-sl,d0
B-sl,d0

Planșeu lemn 
ignifugat 
Rigips
Placă Bentonyp

7 Șarpantă din lemn masiv D-sl,do Lemn ignifigat
' .. . . ~ ~ ~ . . . . . .  . . . t 2 U -ou-tiG

CORPB+C
❖ pereți exteriori portanți din cărămidă, 50 cm, 40 cin grosime, custâlpișoij din beton

armat încastrați ' 7 ?020
❖ planșee din beton armat peste parter și etaj ..? u/-. / ’
❖ planșee din lemn, grinzi și scânduri de stejar, peste etaj \ / 5; |
❖ pereți portanți pentru compartimentări interioare, din zidărie, 35 cm grosime
❖ pereți neportanți pentru compartimentări interioare din rigips
❖ acoperiș tip șarpantă din lemn, cu învelitoare din tablă zincată.

pro1

Nr. 
crt

Material de construcție Clasa de 
reacție la foc

Observații

1 Beton Al
2 Fier si otel inoxidabil Al
3 Ciment Al XctNC°/-
4 Cărămidă Al
5 Sticla Al
6 Planșeu din lemn,

-izolat de jos în sus cu rigips 
Cl(CA2a), cu RF30’ "

C-s2,do

B-sl,d0

Planșeu Iernii "

7 Șarpantă din lemn masiv D-sl,do Le^țnigtitfigaL—'''

[Informația conținută în acest document este proprietatea “S.C. INA PROJECT FIRE S.R.L.” și nu poate fi copiată sau utilizată î_n alt scop decât cel 
pentm care a fost întocmită. Orice modificare a acestui document fără acordul scris al „S.C. INA PROJECT FIRE S.R.L.”,
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CORPE
❖ pereți exteriori portanți din cărămidă, 37,5 cm grosime, cu stâlpișori din beton armat 

încastrați
❖ planșee din beton armat peste subsol, parter, etaj 1 și etaj 2
❖ pereți portanți pentru compartimentări interioare, din zidărie, 27 cm grosime
❖ acoperiș tip șarpantă din lemn, cu învelitoare din tablă zincată.

Nr. 
crt

Material de construcție Clasa de 
reacție la foc

Observații

1 Beton Al
2 Fier si otel inoxidabil Al
3 Ciment Al
4 Cărămidă Al
5 Sticla Al
6 Lemn masiv pentru șarpantă D-sl,d0 Lemn ignifigat

c. Sursele potențiale de aprindere și imprejurările care pot favoriza aprinderea.
- Fumatul.
- Folosirea de aparatură electronică, etc.
- Scurtcircuitul în instalațiile electrice.
- Focul deschis.
- Lăsarea sub tensiune și nesupravegherea echipamentelor medicale.
- Supraîncărcarea circuitelor electrice, folosirea de cordoane de alimentare subdimensionate, 
sau siguranțe fuzibile supradimensionate.
- Efect termic datorat folosirii focului deschis în preajma materialelor combustibile sau
folosirea de mijloace de încălzire cu suprafață radiantă incorect amplasate față de materialele 
combustibile. \ . v’< ■/
- Acțiuni intenționate.

împrejurările preliminate ce pot favoriza aprinderea sunt:
- instalații electrice defecte sau improvizate,
- receptori electrici lăsați sub tensiune nesupravegheați,
- sisteme și mijloace de încălzire defecte, improvizate sau nesupravegheate,
- fumatul în locuri cu pericol de incendiu,
- sudarea și alte lucrări cu foc deschis fără respectarea normelor p.s.i.,
- reacții chimice necontrolate, urmate de incendiu,
- scântei mecanice și de frecare,
- acumulări accidentale de praf în suspensie, datorită neetanșeităților la instalațiile tehnologice și 
descărcarea electricității statice,
- defecțiuni tehnice de exploatare,
- folosirea de scule, dispozitive, utilaje și echipamente neadecvat
operațiuni mecanice în medii periculoase, y , t
- stocarea - gestionarea necoespunzătoare a deșeurilor de ambalaj e^^'^^ultațeidi^Â^iepîzârț
activitatea propriu zisă, ll^-, I . '' H.'
- neexecutarea conform graficelor stabilite, a operațiunilor de rep 
aparatelor cu piese în mișcare,
- scurgeri (scăpări) de produse inflamabile,
- defecțiuni tehnice de construcții-montaj,
- defecțiuni tehnice de exploatare,

[Informația conținută în acest document este proprietatea “S.C. INA PROJECT FIRE S.R.L.” și nu poate fi copiată sau utilizată în alt scop decât cel
pentm care a fost întocmită. Orice modificare a acestui document fără acordul scris al „S.C. INA PROJECT FIRE S.R.L.”, absolvă £. INA /]
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- nereguli organizatorice,
- accident tehnic urmat de incendiu,
- avarie urmată de incendiu,
- acțiune intenționată (arson).

B. Nivelurile riscului de incendiu se stabilitesc pentru fiecare încăpere, spațiu, zonă, 
compartiment potrivit reglementărilor tehnice.

Nivelul riscului de incendiu s-a stabilit pentru intreg compartiment de incendiu - in funcție 
de densitatea sarcinii termice, destinațiile spatiilor, incaperilor, respectiv de natura activitatilor 
desfășurate, comportarea la foc a elementelor de construcție si caracteristicile de ardere a 
materialelor si substanțelor utilizate, manipulate, precum si de prevederile Normativului P 118/99.

Aceste aspecte au fost tratate la cap. 2, litera A, astfel:
Pentru Corpul A, se constata următoarele niveluri ale riscului de incendiu:
- Magaziile și arhiva, se încadrează în risc mare de incendiu conform art. 2.1.3 din PI 18- 

99, dar, reprezintă mai puțin de 30 % din volumul spațiilor analizate.
- Restul spațiilor sunt încadrate în risc mic de incendiu, densitatea sarcinii termice fiind 

mai mică de 420 Mj/mp, riscul de incendiu poate fi apreciat “mic”, conform art. 2.1.2. 
din PI 18/99.

Pe total Compartiment de incendiu format din corpul A, nivelul riscului de incendiu este 
considerat mic.

Pentru Corpul B+C, se constata următoarele niveluri ale riscului de incendiu:
- Magaziile și biblioteca, se încadrează în risc mare de incendiu conform art. 2.1.3 din 

Pil 8-99, dar, reprezintă mai puțin de 30 % din volumul spațiilor analizate.
- Bucătăria se încadrează în risc mijlociu de incendiu conform art. 2.1.3 din P118/1999.
- Restul spațiilor sunt încadrate în risc mic de incendiu, densitatea sarcinii termice fiind

mai mică de 420 Mj/mp, riscul de incendiu poate fi apreciat “mic”, confonn art. 2.1.2. 
dmP118/99. 4 0 9 ?7 2 0 /oO-BC

Pe total Compartiment de incendiu format din corpul B+C/pivelul riscului db, incendiu este 
considerat mic. X ■Ț?'.2020

Pentru Corpul E, se constata următoarele niveluri ale riscului de incendiu:.- |
Spațiile sunt încadrate în risc mic de incendiu, densitatea sarcinii termice fîințj mai mică de 

420 Mj/mp, riscul de incendiu poate fi apreciat “mic”, conform art. 2.1.2. din PI 18/99.,/
Pe total Compartiment de incendiu format din corpul E, nivel ui de' incendiu este 

considerat mic.

risc;

de apărare

personalului

C. Măsuri alternative pentru reducerea riscului de ince
- Asigurarea unei examinări sistematice și calificat^/a
- Stabilirea și elaborarea responsabilităților s 

măsurilor privind apărarea împotriva incendiilor;
- Stabilirea persoanelor cu atribuții privind punereX\în -aplicare 

împotriva incendiilor;
- Asigurarea mijloacelor tehnice de prevenire și stin 

necesar intervenției și a condițiilor pentru pregătirea acestuia;

[Informația conținută în acest document este proprietatea “S.C. INA PROJECT FIRE S.R.L.” și nu poate fi copiată sau utilizată în alt scop decât cel
pentru care a fost întocmită. Orice modificare a acestui document fără acordul scris al „S.C. INA PROJECT FIRE S.R.L.”, a
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- Reluarea etapelor de identificare și evaluare a riscului de incendiu la schimbarea 
condițiilor preliminate.

Măsuri de reducere a riscului de incendiu PRIVIND INSTALAȚIILE ELECRICE: 
Tablourile electrice sunt prevăzute cu grad de protecție minim IP54, iar circuitele electrice 

sunt prevăzute cu întrerupătoare automate modulare cu protecție diferențială, dimensionate 
corespunzător.

• Instalația electrica de iluminat si prize este realizată cu conductori din cupru tip FY protejat 
in tub IPEY montat aparent sau îngropat la nivelul pereților si tavanului cu respectarea 
normelor impuse de 17 -2011.

• Conform normativului 17-2011, montarea pe materiale combustibile a echipamentelor cu 
grad de protecție mai mic de IP54, se va face interpunand materiale incombustibile intre 
acestea si materialul combustibil cum ar fi: straturi de tencuiala de minim lem grosime sau 
placi din materiale electroizolante cu grosimea de minim 0,5cm, cu o lățime care depășește 
cu cel puțin 3 cm pe toate laturile elementul de instalație electrica.

• Prizele sunt cu contact de protectie, tip CN. Actionarea iluminatului se face prin sectionarea 
circuitelor de lumina cu Întrerupătoare si comutatoare. Iluminatul se realizează cu corpuri de 
iluminat omologate, echipate cu lămpi incandescente si fluorescente, respectandu-se 
nivelurile de iluminare funcție de destinația incaperii impuse de normativul NP-015-1997.

• Circuitele de iluminat si prize vor fi prevăzute cu protecție diferențiala, curentul diferențial 
de funcționare fiind de 3 Om A.

Sunt interzise în exploatare:
• înlocuiri ale finisajelor incombustibile de pe traseele căilor de evacuare cu unele din 

materiale combustibile ce se aprind ușor (lambriu din lemn) sau greu combustibile (PVC), 
care propagă rapid flacăra sau emană mult fum ori gaze și care nu sunt admise prin 
reglementările tehnice;

• prevederea pe căile de evacuare a oglinzilor, pragurilor sau a altor elemente, (covoare,
mochete etc.) care pot crea dificultăți în timpul evacuării (împiedicare, alunecare, contactul 
sau coliziunea cu diverse obiecte, busculadă, panică etc.); " 4 0 9 //2 U /OU-BU

• este interzisă încuierea sau blocarea ușilor de pe căile de evaciiare;1 w \ -1 v 4
• este interzisă depozitarea pe holuri, casa scării și sub rampele scărilor, a imaterialelor care să 

împiedice evacuarea utilizatorilor în caz de incendiu;
• blocarea sau reducerea în orice fel a gabaritelor căilor de evacuare;
• încuierea sau blocarea ușilor.

3. Nivelurile criteriilor de performanță privind securitatea la incendiu
3.1. Stabilitatea la foc
Stabilitatea la foc a construcțiilor reprezintă caracteristica g 

timp, între momentul izbucnirii incendiului și momentul în care 
capacitatea portantă și se prăbușește ca urmare a acțiunilor și efect

Stabilitatea la foc a unei construcții este dată de rezistența 
construcție în special a celor portante și cu rol de compartimentare

te de

potriva

a principal

Stabiltatea la foc s-a estimat potrivit prevederilor normelo 
incendiilor și reglămentărilor tehnice, în funcție de:

[Informația conținută în acest document este proprietatea “S.C. INA PROJECT FIRE S.R.L.” și nu poate fi copiată sau utilizatul It scop decât cel 
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a) Rezistența la foc a principalelor elemente de construcție (în special a celor portante sau 
cu rol de compartimentare), stabilită conform criteriilor din Regulamentul privind 
clasificarea și încadrarea produselor pentru construcții pe baza performanțelor de 
comportare la foc, reglementărilor tehnice și standardelor europene de referință. 
Cuantificarea nivelurilor de performanta privind rezistenta la foc a clădirii s-a făcut avand in 

vedere următorii factori: pornind de la termenul “rezistenta la foc,, aptitudinea unui produs de a 
păstră, pe o perioada de timp determinata, stabilitatea la foc, etanșeitatea la foc, izolarea termica 
impuse si/sau orice alta funcție impusa, specificata intr-o încercare standardizata de rezistenta la 
foc, va trebui sa precizam principalele criterii de performanta pentru rezistenta la foc a elementelor 
de construcție portante si neportante. Următoarele criterii de baza sunt exprimate in minute si 
utilizate pentru a caracteriza rezistenta la foc a produsului:

❖ R = capacitatea portanta;
❖ E = etanșeitate la foc; '
❖ I = izolare termica;
❖ W = radiație termica;
❖ M = acțiune mecanica; .
❖ C = închidere automata;
❖ S = etanșeitate la fum; fr f
❖ P sau PH = continuitate’in alimentarea cu electricitate si/sap transmisie de șcmnal pe durata

incendiului; \ .f
♦♦♦ G = rezistenta la combustie a funinginei; \. ,
❖ K = capacitatea de protectie la foc a acoperirilor; \ j; £ A v (/ UL. 7020
❖ D = durata de stabilitate la temperatura constanta; ' 7
❖ DH = durata de stabilitate la curba standard temperatura - timp; ' ^ 0 | / 2 (i; Ju-BC
❖ F = dunctionalitatea ventilatoarelor electrice de fum si gaze fierbinți;
❖ B = funcționalitatea mijloacelor de evacuare naturala a fumului si a gazelor fierbinți.

Rezistenta la foc a principalelor elemente de construcție (in special a celor portante sau cu 
rol de compartimentare) stabilita conform criteriilor din Regulamentul privind clasificarea si 
incadrarea produselor pentru construcții pe baza performantelor de comportare la foc, 
reglementarilor tehnice si standardelor europene de referința este:

CORP A
Nr. 
Crt.

Material de construcție Clasa de 
reacție la foc Rezistența la foc

1 Planșee din beton armat peste 
parterul Corpului A2

Al REI>60 min

2 Planșeu din lemn,
-izolat de jos în sus cu rigips 
Cl(CA2a), cu RF30’
- izolat de sus în jos cu placă 
Bentonyp Cl(CA2a), cu RF 
30’

C-s2,d01
B-sl,d0

B-sl,d0

* <?■'’VA,
3 Pereți exteriori portanți din 

cărămidă, 56 cm, 40 cm, 30 
cm grosime, cu stâlpișori din 
beton armat încastrați

Al < fRF/^36Q>ipip ) 
A Ja°o /

A <

4 Pereți portanți pentru 
compartimentări interioare,

Al

[Informația conținută în acest document este proprietatea “S.C. INA PROJECT FIRE S.R.L.” și nu poate fi copiată sau utilizată în alt scop decât cel
pentm care a fost întocmită. Orice modificare a acestui document fără acordul scris al „S.C. INA PROJECT FIRE S.R.L.”,
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CORPB+C

din zidărie, 40 cm, 30 cm 
grosime

5 Pereți neportanți pentru 
compartimentări interioare 
din zidărie de cărămidă 20 cm

Al REI>240 min

6 Acoperiș tip șarpantă din 
lemn, cu învelitoare din tablă 
zincată

D-sl,d0

CORPE

Nr. 
Crt

Material de construcție Clasa de 
reacție la foc Rezistența la foc

1 Planșee din beton armat peste 
parter și etaj

Al REI>60 min

2 Planșeu din lemn, 
-izolat de jos în sus cu rigips 
Cl(CA2a), cu RF30’

C-s2,d01

B-sl,d0

REI>30 min

3 Pereți exteriori portanți din 
cărămidă, 50 cm, 40 cm, 
grosime, cu stâlpișori din 
beton armat încastrați

Al REI>360 min

4 Pereți portanți pentru 
compartimentări interioare, 
din zidărie, 35 cm grosime

Al REI>360 min

5 Pereți neportanți pentru 
compartimentări interioare 
din gips carton

A2-s2,d0 EI>15 min
4

6 Acoperiș tip șarpantă din 
lemn, cu învelitoare din tablă 
zincată

D-sl,d0 -X ' \ f
X

Nr. 
Crt

Material de construcție

Planșee din beton armat peste 
subsol, parter, etaj 1 și 2_____
Pereți exteriori portanți din 
cărămidă, 37,5 cm, grosime, 
cu stâlpișori din beton armat 
încastrați_________________
Pereți portanți pentru 
compartimentări interioare, 
din zidărie, 27 cm grosime 
Acoperiș tip șarpantă din 
lemn, cu învelitoare din tablă

Clasa de 
reacție la foc

Al ' ’

Al

Al

Rezistența la foc
REI>60 min

D-sl,d0

fl
73 _

absolvă „S.Q. INA
[Informația conținută în acest document este proprietatea “S.C. INA PROJECT FIRE S.R.L.” și nu poate fi copiată sau utilizată în alt scop decât cel

pentru care a fost întocmită. Orice modificare a acestui document fără acordul scris al „S.C. INA PROJECT FIRE S.R.L;
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zincată

b) Nivelul de stabilitate/Gradul de rezistenta la foc (RF) pentru construcție sau pentru 
compartimentul(ele) de incendiu.

CORP A
Nr. 
Crt

Material de construcție Clasa de 
reacție la 

foc
Rezistenta la foc> Gradul de 

rezistență la foc

1 Planșee din beton armat peste parterul 
Corpului A2

Al REI>60 min II

2 Planșeu din lemn,
-izolat de jos în sus cu rigips 
Cl(CA2a), cu RF30’
- izolat de sus în jos cu placă 
Bentonyp Cl(CA2a), cu RF 30’

C-s2,d01
B-sl,d0

B-sl,d0

REI>30 min
III

3 Pereți exteriori portanți din cărămidă, 
56 cm, 40 cm, 30 cm grosime, cu 
stâlpișori din beton armat încastrați

Al REI>360 min II

4 Pereți portanți pentru
compartimentări interioare, din 
zidărie, 40 cm, 30 cm grosime

Al REI>360 min II

5 Pereți neportanți pentru
compartimentări interioare din zidărie 
de cărămidă 20 cm

Al REI>240 min

X- .. ' .

7 n

'■v' /n n / o (i _ .
6 Acoperiș tip șarpantă din lemn, cu 

învelitoare din tablă zincată
D-sl,d0 \ .i7A • LX -.

ă '*|] 7 1

11 9 /
.. J
EC/ 7070

XL ’ ' /CORPB+C c 7
’ ““ > I

Nr. 
Crt

Material de construcție Clasa de 
reacție la 

foc

Xă

Rezistența Ia foc
Gradul de 

rezistență la 
foc

1 Planșee din beton armat peste parter 
și etaj

Al REI>60 min II

2 Planșeu din lemn,
-izolat de jos în sus cu rigips
Cl(CA2a), cu RF30’

C-s2,d01

B-sl,dO

REI>30 min III

3 Pereți exteriori portanți din cărămidă, 
50 cm, 40 cm, grosime, cu stâlpișori 
din beton armat încastrați

Al MWmtt Z k

y. \ 1) -.c;

X 11 
w/

4 Pereți portanți pentru 
compartimentări interioare, din 
zidărie, 35 cm grosime

Al i/z RlEI>3&0 min \ oii /|n1 H /k—* mXjY
5 Pereți neportanți pentru

compartimentări interioare din gips
A2-s2,d0 \\x^Eț>l$min

-------—PflEzz

II

[Informația conținută în acest document este proprietatea “S.C. INA PROJECT FIRE S.R.L.” și nu poate fi 'copiată sau utilizată în alt scop decât cel 
pentru care a fost întocmită. Orice modificare a acestui document fără acordul scris al „S.C. INA PROJECT FIRE S.R.L.7<ab^olvă „S.C. INA
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carton
6 Acoperiș tip șarpantă din lemn, cu 

învelitoare din tablă zincată
D-sl,d0 - II

CORPE
Nr.
Crt

Material de construcție Clasa de 
reacție la 

foc
Rezistenta la foc Gradul de 

rezistentă la foc>
1 Planșee din beton armat peste subsol, 

parter, etaj 1 și 2
Al REI>60 min II

2 Pereți exteriori portanți din cărămidă, 
37,5 cm, grosime, cu stâlpișori din 
beton armat încastrați

Al REI>360 min II

3 Pereți portanți pentru
compartimentări interioare, din 
zidărie, 27 cm grosime

Al REI>360 min II

4 Acoperiș tip șarpantă din lemn, cu 
învelitoare din tablă zincată

C-sl,dol - II

Corp A - Compartiment 1 de incendiu, cu următoarele caracteristici:
Aria construită Ac = 664,80 mp
Gradul III rezistență la foc
Număr de niveluri P+l ~
Corp B+C - Compartiment 2 de incendiu, cu următoarele caracteristici
Aria construită Ac = 1.165,90 mp
Gradul III rezistență la foc
Număr de niveluri P+l, P+M
Corp E - Compartiment 3 de incendiu, cu următoarele caracteristici
Aria construită Ac = 563,20 mp
Gradul II rezistență la foc
Număr de niveluri Stehnic +P+2
Sunt respectate condițiile tabelului 3.2.4. și 3.2.5. din Normativ Pl 18/1999, pentru clădiri 

civile (publice) - pentru sănătate, privind corelarea între aria construită a compartimentului de 
incendiu, gradul de rezistență la foc și regimul de înălțime.

rotecție a

necesare

3.2. Pentru asigurarea limitării propagării incendiu 
interiorul construcției/compartimentului de ince

a) Elementele de construcție de separare a comparti 
golurilor funcționale din acestea.

Fiecare corp de clădire formează câte un compartii 
compartimentări antifoc.

lorincendiului în

[Informația conținută în acest document este proprietatea “S.C. INA PROJECT FIRE S.R.L.” și nu poate fi copiată sau utilizată în alt scop decât cel
pentru care a fost întocmită. Orice modificare a acestui document fără acordul scris al „S.C. INA PROJECT FIRE S.R.L.”, .absSJvă „S.lfi. INA

PROJECT FIRE S.R.L.” de orice responsabilitate.] [ t/ n II
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b) Masuri constructive adaptate la utilizarea construcției, respectiv acțiunea termica estimata 
in construcție, pentru limitarea propagării incendiului in interiorul compartimentului de incendiu si 
in afara lui: pereți, plansee rezistente la foc si elementele de protecție ale golurilor din acestea, 
precum si posibilitatea de Întrerupere a continuității golurilor din elementele de construcție.

Preîntâmpinarea propagării incendiilor în interiorul unui compartiment de incendiu, se face 
prin pereți, planșee si usi a căror rezistență la foc se stabilește funcție de destinația spațiilor sau 
funcție de nivelul densității sarcinii termice, stabilite conform tab. 2.4.2. și tabel 3.4.4. din PI 18-99.

CORP A-gradul III RF
❖ Pereții ce delimitează holurile de acces în saloanele de bolnavi sunt CO(CAl), cu RF 

42 minute, conform tabelului 4.2.54 din PI 18/1999. Condiția este îndeplinită, prin 
existența pereților din zidărie 30 cm grosime.

❖ Pereții ce delimitează casele de scări închise sunt CO(CAl), cu RF150 minute (pereți 
din zidărie de cărămidă 30 cm grosime), respectând condițiile tabelului 4.2.54 din 
PI 18/1999.

❖ Ușile la casele de scări închise, sunt prevăzute cu dispozitive de autoînchidere.
❖ Separarea porțiunilor mansardate ale construcției, față de pod, se realizează cu pereți 

CO(CAl), cu RF minim 2 ore, condiție îndeplinită, prin existența pereților din zidărie 
30 cm grosime. Ușa de acces spre pod, va avea RF 45’, prevăzută cu dispozitiv de 
autoînchidere.

❖ Spațiul pentru arhivă, este delimitat de restul funcțiunilor cu pereți din zidărie, iar ușa 
de acces va fi RF90 minute, cu dispozitiv de autoînchidere.

❖ La trecerea conductelor și cablurilor de instalații prin elemente de construcție (pereți
și planșee) care au rol de protecție la foc s-au luat măsuri de ctanșarc a golurilor cu 
materiale rezistente la foc, asigurându-se limita de reziștență la foc/cu cea a 
elementelor străpunse, conform art. 2.3.12 din PI 18/19991/ •f ' ^2 0/T. ?020

a. h d / 7 £oU-BG
CORPB+C-gradul III RF X /

❖ Pereții ce delimitează holurile de acces în saloanele de bolnavi sunț COțCAl), cu RF 
45 minute, conform tabelului 4.2.54 din Pl 18/1999. Condiția este îndeplinită, prin 
existența pereților din zidărie 35 cm grosime.

❖ Pereții ce delimitează casele de scări închise sunt CO(CAl), cu RF150 minute (pereți 
din zidărie de cărămidă 35 cm grosime), respectând condițiile tabelului 4.2.54 din 
PI 18/1999.

❖ Ușile la casele de scări închise, sunt prevăzute cu dispozitive de autoînchidere.
❖ Separarea porțiunilor mansardate ale construcției, față de pod, se realizează cu pereți 

CO(CAl), cu RF minim 2 ore, condiție îndeplinită, prin existența pereților din zidărie 
30 cm grosime. Ușa de acces spre pod, va avea RF 45’, prevăzută cu dispozitiv de 
autoînchidere.

❖ încadrarea Corpului B+C în gradul III RF, im]
oră, planșeu Cl(CA2a) cu RF minim 30 mim! 
foc). //

❖ Spațiul pentru bibliotecă, este delimitat de reșh
ușa de acces va fi RF45 minute, cu dispozitivul_ ____

❖ Accesul spre scara exterioară, se face prin ușă o(a,nș.ă la fac 15 rmj
❖ Spațiul pentru bucătărie care se încadrează n^ocîu’

delimitat de restul funcțiunilor prin pereți și planșee C( 
cel puțin 2 ore pentru pereți, respectiv 1 oră pentru 

RF minim 1 
j rezistent la

il fun^^niloț cu pen 
S autoînchidere/ /

lin zidărie, iar

A absolvă „S.C. INA

incendiu, este 
jCA^^i^istența la foc de 
danșee, condiție îndeplinită,

[Informația conținută în acest document este proprietatea “S.C. INA PROJECT FIRE S.R.L.” și nu poate fi copiată sau utilizată în alt scop decât cel
pentru care a fost întocmită. Orice modificare a acestui document fără acordul scris al „S.C. INA PROJECT FIRE S.
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pereții de delimitare fiind din zidărie de cărămidă de 20 cm grosime, planșeul fiind 
din beton armat.

❖ La trecerea conductelor și cablurilor de instalații prin elemente de construcție (pereți 
și planșee) care au rol de protecție la foc s-au luat măsuri de etanșare a golurilor cu 
materiale rezistente la foc, asigurându-se limita de rezistență la foc cu cea a 
elementelor străpunse, conform art. 2.3.12 din PI 18/1999.

CORP E - gradul II RF
❖ Pereții ce delimitează holurile de acces în saloanele de bolnavi sunt CO(CAl), cu RF 

90 minute, conform tabelului 4.2.54 din PI 18/1999. Condiția este îndeplinită, prin 
existența pereților din zidărie 30 cm grosime.

❖ Pereții ce delimitează casele de scări închise sunt CO(CAl), cu RF150 minute (pereți 
din zidărie de cărămidă 30 cm grosime), respectând condițiile tabelului 4.2.54 din 
PI 18/1999.

❖ Ușile la casele de scări închise, sunt prevăzute cu dispozitive de autoînchidere.
❖ Chepengul prevăzut în planșeul de la etajul 2 spre pod, va fi protejat cu elemente de 

închidere rezistente la foc minimum 30 minute.
❖ Pentru Corpul E, subsolul este delimitat de parter prin ușă etanșă la foc RF 1 oră, 

montată la nivelul parterului, conform art. 2.6.27 din PI 18/1999.
❖ La trecerea conductelor și cablurilor de instalații prin elemente de construcție (pereți 

și planșee) care au rol de protecție la foc s-au luat măsuri de etanșare a golurilor cu 
materiale rezistente la foc, asigurându-se limita de rezistență la. foc cu/ cea a 
elementelor străpunse, conform art. 2.3.12 din PI 18/1999.

k ' 4 0, 2 ILoU-tiU
c) Sisteme de evacuare a fumului, și după caz a gazelor fierbinți. ■ j U?’ 0 2 $ ^20 
Evacuarea fumului (desfumarea) trebuie realizată pentru asigurarea evacuării persoanelor 

din spațiile inundate și pentru realizarea intervenției în scopul limitării propagării incendiului în 
spațiul respectiv.

Nu există spații de depozitare cu suprafețe mai mari de 36,0 mp, care să necesite instalații de 
evacuare a fumului.

Casele de scări închise, sunt prevăzute cu iluminat natural.
Bucătăria, este prevăzută cu grilă admisie aer 10x10 cm, amplasată la 20 cm față de 

pardoseală.
Desfumarea fiecărui compartiment de incendiu și a caselor de scară, se va realiza prin tiraj 

natural organizat, prin introduceri de aer și evacuări de fum prin golurile libere sau elementele de 
închidere mobile - tâmplăria de pvc cu ochiuri mobile. Ferestrele pot asigura desfumarea pe toată 
adâncimea fiecărei încăperi, inclusiv a holurilor de circulație, care nu depășesc 30 m între două 
laturi cu ferestre exterioare (art. 2.5.12.). circulațiile commune orizonta 
exterioare, pot fi desfumate conform art. 2.5.4., întrucât, introduceriteî^^ițMșQv/ic 
pot realiza prin elemente de închidere exterioare mobile (ochiuri ’ , „ . “
(dispuse la maxim 10,0 m între ele în linie dreaptă și maxim 7,0 ni în IjhieJj’ântăjA'

rezintă ferestre 
ile de fum se 

adiacente

ă, montată la

d) Instalarea de bariere contra fumului, de exemplu uși <
Ușile aferente caselor de scări închise, sunt uși e 

autoînchidere.
Accesul spre scara exterioară, se face prin ușă etanșă la foc 
Pentru Corpul E, subsolul este delimitat de parter prin ușă etâ 

nivelul parterului, conform art. 2.6.27 din PI 18/1999.
[Informația conținută în acest document este proprietatea “S.C. INA PROJECT FIRE S.R.L.” și nu poate fi copiată sau utilizată în alt scop decât cel 
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e) Sistemele și instalațiile de detectare, semnalizare și stingere a incendiului:
Sistemul de detecție și semnalizare a incendiului are rolul de a supraveghea toate spațiile din 

punct de vedere al apariției accidentale sau intenționate a unui focar de incendiu, și este obligatorie 
conform art. 3.3.1. din Normativ P118/3-2015, modificat și completat.

Fiecare corp va fi echipat cu sisteme de semnalizare incendiu, cu centrală de alarmare pe
fiecare corp în parte.

Instalația de semnalizare la incendiu cuprinde: ’i #
- centrala avertizare incendiu '\
- detectoare optice de fum si temperatură s r/
- declanșatoare manuale de alarma ' 1 L "^..cT ' !
- dispozitive de alarma la incendiu 1
- cablu transmisie semnal cu rezistenta manta la foc.
S-a folosit tipul de acoperire totala a zonelor de detectare la incendiu.
Centrala de avertizare la incendiu va avea incorporate mai multe module: \

- modul de alimentare cu sursa de rezerva cu funcționare timp de 72 ore;
- modul comunicații la distanta;

Centrala de semnalizare și alarmare în caz de incendiu 
corespunde restricțiilor impuse de art. 3.9.2.1 din PI 18/3-2015 și anume:

- să fie amplasate cât mai aproape de centrul de greutate (centrul cel mai apropiat ca 
amplasament de majoritatea echipamentelor deservite) al rețelei respective, asigurând un 
grad de securitate corespunzător;

- să fie situate în spații ușor accesibile;
- să aibă condiții normale de temperatură și umiditate (temperatura 18 - 25°C; umiditate 80 

%) să fie ferite de praf și agenți corozivi;
- spațiile să împiedice propagarea din exterior a incendiilor exploziilor, trepidațiilor și 

zgomotelor;
- să nu fie traversate de conducte ale instalațiilor utilitare,
- să fie prevăzute cu instalații pentru iluminat de siguranță în vederea continuării lucrului;
- cu tablou electric separat alimentat înaintea întrerupătorului general al tabloului electric 

principal de distribuție al clădirii.
Sursa de rezervă trebuie să asigure autonomia în funcționare a instalației de semnalizare a 

incendiilor pe o durată de 24 ore în condiții normale (stare de veghe) după care încă 30 min. în stare 
de alarmă.

Instalația de semnalizare incendiu este proiectată și executată de firme specializate în 
domeniu.

Centrala de semnalizare incendiu este prevăzută cu instalații de iluminat de securitate pentru 
continuarea lucrului.

La acest echipament au acces doar persoane autorizate.

părțile

f) Măsurile de protecție la foc pentru instalațiile de ventila 
Nu este cazul.

g) Măsuri constructive pentru fațade, pentru împiedicarea propagării foc 
adiacente ale aceleiași clădiri:

Fațadele sunt astfel realizate din materiale incombustibil^^au^pracțig'-'rVeipfl 
pot constitui căi de propagare a unui incendiu pe această cale. M x.

)jtncât nu

[Informația conținută în acest document este proprietatea “S.C. INA PROJECT FIRE S.R.L.” și nu poate fi copiată sau utilizată în alt scop decât cel
pentru care a fost întocmită. Orice modificare a acestui document fără acordul scris al „S.C. INA PROJECT FIRE S.R.L 
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3.3. Limitarea propagării incendiului la vecinătăți
Pentru asigurarea limitării incendiilor la vecinități se precizează:
a) Distanțele de siguranță asigurate conform reglementărilor tehnice sau măsurile alternative 

conforme cu reglementările tehnice, atunci când aceste distanțe nu pot fi realizate:
Așa cum rezultă din planul de situație, cele trei corpuri nu păstrează distanțele de siguranță 

impuse de tabel 2.2.2. din PI 18/1999.
Cele trei corpuri de clădire, formează fiecare un compartiment de incendiu.
Prin nerespectarea distanței de siguranță la foc între cele trei compartimente, se adoptă nota 

2 după tabel 2.2.2. din PI 18/1999, prin care, în cadrul aceleiași limite de proprietate, investitorii pot 
stabili distanțe mai mici pe proprie răspundere, prin hotărâri scrise ale consiliilor de conducere și 
stabilirea unor măsuri de protecție compensatorii.

In cazul de față, ca măsură de protecție compensatorie, se consideră echiparea Corpului A și 
a Corpului B+C, cu instalații de hidranți exteriori.

b) Măsurile constructive pentru limitarea propagării incendiului pe fațade și pe acoperiș:
Pereții, planseele și ușile au rezistență la foc (RF) corespunzătoare prevederilor normativului 

PI 18/99 și gradului de rezistență la foc stabilit și constituie elemente de limitare a propagării 
incendiului în interiorul clădirii.

Fațadele sunt realizate din materiale incombustibile sau practic neînflamabile, încât nu pot 
constitui căi de propagare a unui incendiu pe această cale.

Chepengul prevăzut în planșeul de la etajul 2 spre pod, pentru Corpul..E, va fi prbtcjât cu 
elemente de închidere rezistente la foc minimum 30 minute. \ v.cA'1 '• J

c) Măsuri de protecție activă: 4 0'^ °/ 2
> Instalații de hidranți interiori și exteriori, j ’
> Instalații de semnalizare și alarmare în caz de incendiu pentru toate celp trei bOr^un.

3.4. Evacuarea utilizatorilor
A. Pentru căile de evacuare a persoanelor în caz de incendiu se precizează:
a) Alcătuirea constructivă a căilor de evacuare, separarea de alte funcțiuni prin elemente de 

separare la foc și fum, protecția golurilor din pereții ce le delimitează.
Prin cale de evacuare se înțelege traseul parcurs de utilizator de la ieșirea dintr-un salon de 

bolnavi, până la ajungerea acestuia în exteriorul construcției.
In spațiile analizate căile de evacuare sunt constituite din holuri si scări interioare închise, 

care trebuie protejate față de spațiile învecinate în conformitate cu prevederile tab. 4.2.54 din 
normativul PI 18-99, astfel:

- Al si EI > 90 min. la coridoare si holuri, pentru gradul II RF
- A2 si EI > 45 min. la coridoare si holuri, pentru gradul III RF
- Al si EI > 150 min. la pereții care delimitează casa scării închisa 

gradul III RF
gradul II RF și

de

ontată la

în cazul de față, condițiile sunt respectate, prin exi 
corpurile analizate.

Ușile aferente caselor de scări închise, sunt uși dtanși șirmrevăzute autoînchidere. H ?

Pentru Corpul E, subsolul este delimitat de parter prin ii 
nivelul parterului, conform art. 2.6.27 din PI 18/1999.

,tl|
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Pe căile de evacuare, nu se admite utilizarea ușilor care se pot bloca datorită funcționării 
defectuoase a mecanismelor auxiliare și a ușilor tip glisant, ghilotine, sau basculante. în dreptul 
ușilor de evacuare nu se admit praguri cu înălțimea mai mare de 2,5 cm.

b) Măsuri pentru asigurarea controlului fumului, de exemplu prevederea de instalații de 
presurizare și alte sisteme de control al fumului:

Nu este cazul.

c) Tipul scărilor, forma și modul de dispunere a treptelor (interioare, exterioare, deschise, cu 
rampe drepte, cu rampe curbe, cu trepte balansate, etc.)

Cele trei corpuri, prezintă scări interioare închise, din beton armat, în două rampe drepte. 
Corpul A2 este prevăzut cu etaj parțial, accesul la etaj, realizându-se prin intermediul scării 

interioare închise la etaj, scara din beton armat în 2 rampe drepte. Lățimea rampei este de 0,90 m.
Pentru Corpul B+C, accesul la etaj se face prin intermediul celor două scări închise, din 

beton armat, în două rampe drepte, cu lățimea rampei de 1,20 m.
Corpul B+C prezintă o scară exterioară de evacuare, dispusă pe latura corpului B, scară 

deschisă, din beton armat, cu lățimea rampei de 1,10 m. ./
Pentru Corpul E, accesul la etajul 1 și 2, se face prin intermediul celor două scări închise, 

scări din beton armat, în două rampe drepte, cu lățimea rampei de 1,10 m: ‘ ! 4

d) Geometria căilor de evacuare (gabarite, lățimi, înălțimi pante, etc) t/: g / j . 'i
Corp A: \ ’•*’ y
Conform plan de situație, Corpul A este format din Corpul Al și Corpul A2, alipitp.
Accesul principal, se face pe fațada principală, prin intermediul ușii duble de acces cu 

dimensiunea de 1,70/3,85 m. Se accede în holul principal al Corpului Al, ce face legătura cu zona 
administrativă.

Pe fațada lateral stânga, există un al doilea acces în Corpul Al, prin intermediul ușii duble 
de acces cu dimensiunea de 1,60/2,40 m, ușă ce comunică cu holul de acces spre scara către etaj, 
dar și cu holul de acces în saloanele de bolnavi din Corpul A2.

Astfel, la parter, s-au creeat două căi de evacuare în direcții diferite, direct spre exterior.
Corpul A2 este prevăzut cu etaj parțial, accesul la etaj, realizându-se prin intermediul scării 

interioare închise la etaj, scara din beton armat în 2 rampe drepte. Lățimea rampei este de 0,90 m.
Etajul prezintă o singură cale de evacuare, către casa de scări.
Corp B+C:
Accesul principal, se face pe fațada principală, prin intermediul ușii duble de acces cu 

dimensiunea de 1,95/2,10 m, către corpul B și prin intermediul ușii duble de acces cu dimensiunea 
de 1,45/2,70 m, către corpul C. Tot pe fațada principală, se accede în Corpul C, prin intermediul ușii 
de acces cu dimensiunea de 0,90/2,40 m.

Pe fațada posterioară, există un acces în Corpul C, prin interme$im£^CdO cjimepșiunea de 
0,90/2,1 Om, ușă ce comunică cu spațiul de recreere.

în aceste condiții, chiar dacă cele două corpuri comunică între el^^rform^xăQnyjkingur 
compartiment de incendiu, Corpul B prezintă o singură cale de evacuare pe>fâțada prihi/ipțlîă. iar 
Corpul C, prezintă 2 căi de evacuare în direcții diferite, pe fațada pripcinal^pe^ spcundaya^Wj

Accesul la etaj se face prin intermediul celor două scări întâii set din beton armaOn două 
rampe drepte, cu lățimea rampei de 1,20 m. 4 C s'

Persoanele aflate la etajul Corpului B+C se vor evacua într-p^^iwă^dire^îe^gățr  ̂casa de 
scară aferentă fiecărui corp.

[Informația conținută în acest document este proprietatea “S.C. INA PROJECT FIRE S.R.L.” și nu poate fi wpiată sau utilizată în alt scop decât cel 
pentru care a fost întocmită. Orice modificare a acestui document fără acordul scris al „S.C. INA PROJECT FIRE S.RTATabsolvă „S.C. INA 
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Corpul B+C prezintă o scară exterioară de evacuare, dispusă pe latura corpului B, scară 
deschisă, din beton armat, cu lățimea rampei de 1,10 m. Astfel, persoanele aflate la etajul Corpului 
B, se vor evacua în două direcții diferite.

Corp E:
Accesul principal, se face pe fațada principală, prin intermediul ușii duble de acces cu 

dimensiunea de 1,70/2,00 m. Se accede în holul principal ce face legătura cu casa de scări spre 
etajele superioare.

Pe fațada lateral dreapta, există un al doilea acces în Corpul E, prin intermediul ușii duble de 
acces cu dimensiunea de 1,45/2,00 m, ușă ce comunică cu holul de acces spre o a doua scară către 
etajele superioare.

Astfel, la parter, s-au creeat două căi de evacuare în direcții diferite, direct spre exterior.
Accesul la etajul 1 și 2, se face prin intermediul celor două scări închise, scări din beton 

armat, în două rampe drepte, cu lățimea rampei de 1,10 m. Persoanele aflate la etaj, au două căi de 
evacuare în direcții diferite, spre cele două case de scară.

Cele 3 corpuri comunică între ele, prin intermediul unui culoar de legătură, la nivelul 
parterului, cu S=66,0 mp.

Sistemul general de circulații orizontale (coridoare, holuri), sunt dimensionate pentru 
scurtarea distanțelor de parcurs ale bolnavilor și personalului de îngrijire, astfel încât facilitează o 
orientare ușoară la interiorul clădirii și asigură condiții de deplasare cu diferite mijloace de transport 
pe roti: cărucioare. Persoanele care se deplasează în scaun cu rotile, vor beneficia obligatoriii de 
nn 1 zx z^1 zl zx I-rxL l’/

tl-BC
ă activități

saloanele de spitalizare de la parter. \
Lățimea liberă a spațiilor de circulație este de 1,60 m. ;
înălțimea liberă a încăperilor este de: \

• minim 2,40 m pe căile de circulație principale, " -
• minim 2,80 m în saloanele de bolnavi și toate celelalte spații în care

medicale, condiții îndeplinite. .
înălțimea liberă a ușilor este de minim 2,04 m, iar lățimea liberă a ușilor saloanelor de

bolnavi este de minim 1,05 m. Astfel, marea majoritate a ușilor de acces în saloanele de bolnavi au 
fost modificate, astfel încât lățimea lor să fie de 1,05 m.

Pe traseele de circulație ale pacienților ușile sunt vizibile, având înscrisuri privind destinația 
încăperilor, au sisteme de acționare simple, fără risc de blocare și nu au praguri.

Prin modul de amplasare sau sensul de deschidere, ușile nu vor limita sau împiedica 
circulația, nu vor lovi persoanele care circulă sau își desfășoară activitatea, nu se vor ciocni între ele 
la deschiderea consecutivă.

e) Timpii (lungimile) de evacuare
Timpii de evacuare respectiv lungimea căilor de evacuare în clădirj 

de rezistență la foc - Corp E, când evacuarea se face in doua direcții dij^t^ț 
cerințelor din tab. 4.2.53 din PI 18-99 și anume:

Tev < 95 secunde
Lev< 38 m
La parter, Lev = 22 m și Tev = 55 secunde.

*
7)

adul II 
dă

1 III 
uie să

'ă„S.C.lNA

Timpii de evacuare respectiv lungimea căilor de evacuare în clă
de rezistență la foc - Corp B+C, când evacuarea se face in doua di 
corespundă cerințelor din tab. 4.2.53 din Pil8-99 și anume:

[Informația conținută în acest document este proprietatea “S.C. INA PROJECT FIRE S.R.L.” și nu poate fi copiată sau utilizată în alt scop decât cel
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Tev < 45 secunde
Lev < 18 m
La parter, Lev = 18 m și Tev = 45 secunde.
Când evacuarea se face intr-o singură direcție: 
Tev< 30 secunde
Lev <12 m

Timpii de evacuare respectiv lungimea căilor de evacuare în clădiri de sănătate, cu gradul III 
de rezistență la foc - Corp A, când evacuarea se face in doua direcții diferite, trebuie să corespundă 
cerințelor din tab. 4.2.53 din PI 18-99 si anume:

Tev < 45 secunde
Lev <18 m
La parter, Lev = 12 m și Tev = 30 secunde.

1) Numărul fluxurilor de evacuare

; /
/

în funcție de programul de lucru în două schimburi, la capacitate maximă, va rezulta 
următorul personal/schimb:

Corp A:
• Personal angajat Tesa și medical = 20
• Pacienți, capacitate maximă = 34

Total, în clădire, pot fi la un moment dat 54 persoane.
Sunt studiate numărul de fluxuri astfel:
F=N/C= 54/50=1,08 fluxuri, rotunjit 2 fluxuri
unde:
F - numărul de fluxuri;

\ 1 î 7 -fVjM/7020 
ik MR /

0 9 / 2 U

N - numărul total de persoane ce trebuie să treacă prin calea de evacuare;
C = 50 - capacitatea de evacuare a unui flux, definită ca număr total de persoane care se 

evacuează prin fluxul respectiv, pe toată durata operației de evacuare (conform tabel 3.6.4. din 
PI 18/1999).

Uși spre exterior: 1,70/2,50 m, respectiv 1,80/2,40 m, asigură evacuarea a mai mult de 2 
fluxuri.

Corp B+C:
• Personal angajat Tesa și medical = 40
• Pacienți, capacitate maximă = 54

Total, în clădire, pot fi la un moment dat 94 persoane. 
Sunt studiate numărul de fluxuri astfel:

ai

e
n

F=N/C= 94/50=1,88 fluxuri, rotunjit 2 fluxuri
unde:
F - numărul de fluxuri;
N - numărul total de persoane ce trebuie să treacă prin calea de
C = 50 - capacitatea de evacuare a unui flux, definită ca nupiaf tptal dd ()6rfsoan^\care 

evacuează prin fluxul respectiv, pe toată durata operației de evacu 
PI 18/1999).

Uși spre exterior: 95/2,10 m, 1,45/2,70 m respectiv 1,95/2,10 
mult de 2 fluxuri.

solvă „S.Q INA
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Corp E:
• Personal angajat medical = 11
• Pacienți, capacitate maximă = 176

Total, în clădire, pot fi la un moment dat 187 persoane.
Sunt studiate numărul de fluxuri astfel: \ >
F=N/C= 187/50=3,74 fluxuri, rotunjit 4 fluxuri ..
unde:
F - numărul de fluxuri;
N - numărul total de persoane ce trebuie să treacă prin calea de z
C = 50 - capacitatea de evacuare a unui flux, definită ca număr total,de 'persoane care se 

evacuează prin fluxul respectiv, pe toată durata operației de evacuare (conform tabel 3.6.4. din
PI 18/1999).

Uși spre exterior: 1,70/2,00 m, respectiv 1,45/2,00 m, asigură evacuarea a mai mult de 4 
fluxuri.

g) Existența iluminatului de siguranță, tipul și sursa de alimentare cu energie electrică de 
rezervă

Cele trei corpuri, vor fi prevăzute cu iluminat de siguranța conform normativului 17-2011, 
cap.7.23., astfel:

- iluminat de securitate pentru marcarea cailor de evacuare din clădiri civile si incaperi cu mai 
mult de 50 persoane, incaperi supraterane cu suprafața mai mare de 300 mp indiferent de numărul 
de persoane, toalete cu suprafața mai mare de 8 mp si cele destinate persoanelor cu dizabilitati.

Lămpile pentru marcarea cailor de evacuare se amplaseaza la fiecare usa de ieșire destinata a 
fi folosita in caz de urgenta, la fiecare schimbare de direcție, langa fiecare echipament de intervenție 
in caz de incendiu (stingatoare) si fiecare punct de alarma (declanșatoare manuale de alarma in caz 
de incendiu), panouri repetoare de semnalizare sau comanda in caz de incendiu.

Corpurile de iluminat pentru evacuarea din clădire trebuie sa respecte recomandările din SR 
EN 60598-2-22 si tipurile de marcaj stabilite prin HG nr. 971/2006, SR ISO 3864-1 (simboluri 
grafice), si SR EN 1838 privind distantele de identificare, luminanta si iluminare a panourilor de 
semnalizare de securitate.

Lămpile pentru iluminatul de securitate pentru marcarea cailor de evacuare trebuie sa fie 
realizate din materiale clasa B de reacție la foc si ca intre in funcțiune la dispariția sursei de baza de 
alimentare cu energie electrica in max. 5 secunde.

Sursa principala de alimentare cu energie electrica este rețeaua de distribuție publica. Sursa 
de alimentare de securitate (rezerva) este constituita din acumulatorul conținut in corpul de iluminat 
(corp de iluminat de tip autonom - luminobloc) si care trebuie sa asigure o autonomie de cel puțin 3 
ore.

- iluminat de securitate pentru continuarea lucrului, pentru centrala de se 
caz de incendiu și grupul de pompare apă incendiu pentru hidranții interi

- iluminat de securitate pentru veghe, în camere, timp de punere în
- iluminat de securitate pentru marcare hidranți interiori.

i alarmare in

h) Prevederea de dispozitive de siguranță la uși:
Pentru corpul E, subsolul este delimitat de parter prin ușă eta 
Casele de scări închise au uși prevăzute cu dispozitiv de autoî
Pentru Corpul B+C, accesul spre scara exterioară, se face prin ușă etanșă

[Informația conținută în acest document este proprietatea “S.C. INA PROJECT FIRE S.R.L.” și nu poate fi copiată sau utilizată în alt scop decât cel
pentru care a fost întocmită. Orice modificare a acestui document fără acordul scris al „S.C. INA PROJECT FIRE S.R.L.”, 

PROJECT FIRE S.R.L.” de orice responsabilitate.]
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i) Timpul de siguranță al căilor de evacuare: 15 minute

j) Marcarea căilor de evacuare
Traseele cailor de evacuare se vor marca cu indicatoare conform reglementarilor tehnice.
Traseele căilor de evacuare vor fi marcate cu indicatoare conform STAS 297/1 și 297/2 care 

vor fi amplasate la locuri vizibile astfel încât persoanele care se evacuează să recunoască cu 
ușurință traseul spre exterior.

Corpurile de iluminat destinate iluminatului de securitate, care fac parte din iluminatul 
normal, se marcheaza sau se echipează cu lămpi de alta culoare pentru a se deosebi de lămpile 
iluminatului normal.

M 9 / 2 0 ,oU-BC
B. Măsuri pentru accesul și evacuarea copiilor, persoanelor cu dezabilități, bolnavilor și a

altor categorii de persoane care nu se pot evacua singure în caz de incendiu --—" " ■ v <T ’' ’ /
Persoanele spitalizate sunt în permanență supravegheate de către personal permanent atestat, 

fiind însoțiți în cazul evacuării în situații de urgență. \ r. . : . î ;':t'ii j
Centrul de recuperare si reabilitare neuropsihiatrică Răcăciuni, nu prezintă persoane cu 

handicap locomotor. V f 'l ' /
\ 02 orc. 2020

C. Asigurarea condițiilor de salvare a persoanelor și evacuarea bunurilor pe timpul 
intervenției:

- evacuarea persoanelor spitalizate și a personalului permanent din cadrul Centrului, se 
face prin intermediul coridoarelor de acces spre casa scării care comunică direct cu 
exteriorul;

- ușile de evacuare sunt dimensionate corespunzător, deschiderea lor fiind în sensul 
deplasării oamenilor spre exterior;

- pe traseele de circulație ale pacienților ușile sunt vizibile, având înscrisuri privind 
destinația încăperilor, au sisteme de acționare simple, fără risc de blocare și nu au 
praguri;

- prin modul de amplasare sau sensul de deschidere, ușile nu vor limita sau împiedica 
circulația, nu vor lovi persoanele care circulă sau își desfășoară activitatea, nu se vor 
ciocni între ele la deschiderea consecutivă.

3.5. Securitatea forțelor de intervenție:
A. Amenajări pentru accesul forțelor de intervenție în clădire și incintă, pentru autospeciale 

și pentru ascensoarele de incendiu:
Se precizează caracteristicile tehnice și funcționale ale acceselor carosabile și ale căilor de 

intervenție ale autospecialelor, proiectate conform cerințelor reglementarilor tehnice și regul tul, 
general de urbanism, referitor la:

a) dimensiuni (gabarite)
b) trasee
c) realizare și marcare
Conform planului de situație accesul mașinilor de pom 

ale construcției. Atât lățimea străzilor cât și aleile auto, pe 
manevră în caz de incendiu.

Căile exterioare pentru intervenție sunt constituite din 
amenajate, marcate, întreținute și utilizabile în orice anotimp'

ă 'laturi 
e orice

strucție, 
situație.

[Informația conținută în acest document este proprietatea “S.C. INA PROJECT FIRE S.R.L.” și nu poate fi copiată sau utilizată în alt scop decât cel
pentru care a fost întocmită. Orice modificare a acestui document fără acordul scris al „S.C. INA PROJECT FIRE S.R.L.”, absolvă „S.C. INA

PROJECT FIRE S.R.L.” de orice responsabilitate ]
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Securitatea mijloacelor de intervenție este asigurată prin dimensiunile și natura acestor căi ce permit 
accesul autovehiculelor de tip greu.

Căile de acces exterioare vor permite accesul ușor al autospecialelor de intervenție ale 
pompierilor fiind marcate și menținute permanent libere.

B. Caracteristicile tehnice și funcționale ale acceselor carosabile
a) Numărul de accese:
1 acces din DC Răcăciuni.
b) Dimensiuni/gabarite:
Vor corespunde prevederilor HGR 525/1996 republicată-minim 6 m.
c) Trasee:
Sat Gâșteni, Comuna Răcăciuni - Detașamentul Bacău, 
d) Realizare și marcare:
Străzile aflate pe traseu sunt asfaltate, dimensionate pentru trafic auto greu și .cu raze de 

curbură care permit accesul ușor al autospecialelor.
\ < o Ș:/.'2. u.,ou-tiC

C. Precizări privind ascensoarele pentru pompieri % E    -p hn<-4**

4. Echiparea si dotarea cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor
A. Nivelul de echipare și dotare cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor,

conform prevederilor normelor generale de apărare împotriva incendiilor, a normelor specifice de
apărare împotriva incendiilor, precum și a reglementărilor tehnice specifice.

Nu este cazul. \ (ț 2 ^20
/

D. Asigurarea condițiilor de salvare a persoanelor, și evacuarea bunurilor pe timpul
intervenției: A

- realizarea numărului de ieșiri/evacuări conform proiect și prevederilor P118-1999;
- se va asigura funcționarea instalației pentru iluminatul de securitate;
- se va asigura funcționarea instalației pentru semnalizare și alarmare incendiu și a instalației 

de hidranți interiori și exteriori;
- evacuarea persoanelor se va face în timp util, neexistând obstacole care să perturbeze 

această activitate;
- se va întocmi un plan de evacuare a persoanelor și bunurilor cu responsabilități concrete.

Spațiile analizate sunt dotate cu sisteme de semnalizare si alarmare in caz incendiu, 
instalații de hidranți interior, exteriori si stingătoare.

in caz deB. Pentru sistemele, instalatiie si dispozitive de semnalizare, alarmare si alerta 
incendiu se specifica:

In conformitate cu prevederile art. 3.3.1 din PI 18/3-2015^661^' 
echipează cu instalații de detectare, semnalizare si avertizare in ca 7 ‘

a) Tipul si parametrii funcționali specifici instalației 
Potrivit normativului PI 18/3 - 2015 art. 3.3.1. instalația d^ 

Tip 1 și este prevăzută cu elemente standard SR EN 54 sau compa
alizărp1 a inc

lădire, se

oi/ este de 
ează:

[Informația conținută în acest document este proprietatea “S.C. INA PROJECT FIRE S.R.L.” și nu poa 
pentru care a fost întocmită. Orice modificare a acestui document fără acordul scris al „S.C. INA PRO 

PROJECT FIRE S.R.L.” de orice responsabilitate.]
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în caz de 
permanentă și care corespunde

incendiu

- echipament de control și semnalizare (centrală de semnalizare);
- echipamente de alimentare cu energie electrică;
- detectoare;
- declanșatoare manuale;
- dispozitive de alarmare;
- elemente anexe (izolatoare, module, intrare - ieșire).

Centrala de semnalizare și alarmare 
este amplasată în spații, în care se asigură supravegherea 
restricțiilor impuse de art. 3.9.2.1 din PI 18/3-2015 și anume:

- să fie amplasate cât mai aproape de centrul de greutate (centrul cel mai apropiat ca 
amplasament de majoritatea echipamentelor deservite) al rețelei respective, asigurând un 
grad de securitate corespunzător;

- să fie situate în spații ușor accesibile;
- să aibă condiții normale de temperatură și umiditate (temperatura 18 - 25°C; umiditate 80 

%) să fie ferite de praf și agenți corozivi;
- spațiile să împiedice propagarea din exterior a incendiilor exploziilor, trepidațiilor și 

zgomotelor;
- să nu fie traversate de conducte ale instalațiilor utilitare,
- să fie prevăzute cu instalații pentru iluminat de siguranță în vederea continuării lucrului;
- să fie prevăzută cu tablou electric separat alimentat înaintea întrerupătorului general al

tabloului electric principal de distribuție al clădirii. ;' 7
Sursa de rezervă trebuie să asigure autonomia în funcționare a instalației de semnalizare a 

incendiilor pe o durată de 24 ore în condiții normale (stare de veghej' după care încă 30 min. în stare 
de alarmă. \ ‘ z iCtr’E ? iis t-KLl

., •iț/p! t-S

si de la

rat

Parametrii tehnici si funcționali :
Centrala alarmare incendiu adresabila 2 bucle

CARACTERISTICI TEHNICE SISTEM ALARMARE IN CAZ DE
Centrala analog adresabila cu afisaj LCD, 2 bucle /200 adrese pe bucla, 32 zone, afisaj LCD, funcție 
de autoadresare a elementelor, meniu in limba romana si alte limbi de circulație, memorie 1000 
evenimente. Se pot lega in rețea maxim 126 de centrale si repetoare prin intermediul cârdului de rețea 
DF61NETKIT, integrare in BMS, soft programare, 2 acumulatori Yuasa 12V/ 18Ah incluși; aviz 
standard EN54
Se pot conecta 200 de elemente de detecție adresabile pe o bucla.
Conectare elementelor de detecție in bucla cu cablu torsadat pentru instalații incendiu.
Tensiunea de alimentare de la retea: 230V7 50hz; sursa de alimentare 24V. 
baterii de alimentare 2xl2Vdc/18Ah.
display LCD 8x40 caractere
Se pot intregra următoarele tipuri de dispozitive: detectori incendiu, butoane manuale de incendiu, 
module ptr conectatarea de detectori convenționali sau ptr comanda sirenelor adr ile, modul de 
stingerea automata a incendiului; V N C O
# Parametri centralei si al tuturor unităților din bucle sunt programabili cu ajutorul tastaturi 
un computer (pragul de sensibilitate, modul de operare mod de zi sau 
Afisaj LCD ptr vizualizarea mesajelor text si ptr un dialog ușor in ti
# Posibilitatea de selectare a limbi de programare in Romana;
# Funcție de autoadresare a elementelor
# LED-uri ptr afisaj a evenimentelor si a stări panoului de control;
# Afișarea sub forma text a zonelor alarmate(max 40 caractere);
# Afișarea sub forma text a unităților adresabile(max 40 caractere);# Cea

[Informația conținută în acest document este proprietatea “S.C. INA PROJECT FIRE S.R.L.” și nu poate fi copiată sau "utilizată în alt scop decât cel 
pentru care a fost întocmită. Orice modificare a acestui document ftră acordul scris al „S.C. INA PROJECT FIRE S.R.

PROJECT FIRE S.R.L.” de orice responsabilitate ]
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• standarde ISO 9001, EN 54-2, EN-54-4, cf.certificat conformitate EN 54
In funcționarea centralei de detecție și alarmare incendii se disting următoarele stări de funcționare: 
Starea de veghe- starea în care echipamentul este pornit și supraveghează ciclic semnalele provenite de 
la detectori și butoane.
Starea de alarmă-stare în care cel puțin un detector a trecut în stare de alarmă. în această stare 
indicatorul FOC este aprins iar indicatorul acustic încorporat este activ .De asemenea, în funcție de 
configurarea sistemului, centrala va comanda elementele de avertizare acustică .

Centrala va afișa următoarele informații referitoare la eveniment
• tipul evenimentului ( alarmă sau defect)
• numărul zonei pe care este conectat detectorul ( sau butonul) care a semnalizat
Starea de defect- stare în care s-au produs defecțiuni la nivelul componentelor sistemului ( centrală, 
detectori, butoane, sirene, acumulatori, etc.) .în această stare, indicatorul DEFECT este aprins, 
indicatorul acustic încorporat este activ.
Starea de dezactivare - in care este semnalizata o dezactivare
Starea de test- in care este semnalizata o testare a funcționarii centralei

Parametrii tehnici si funcționali: Detector dual adresabil optic de fum
conform cu standardul EN 54-5, EN54-7; conform cu standardul EN 5013Ovh EN61000-6-3
- sensor optic de fum V'’v $
- ieșire pentru afișare la distanta stare alarmare \ ' ! *
- alimentare 15 - 32Vcc; v '■ s # .
- timp de resetare : 2-5 sec > ci /
- autodiagnostic permanent , monitorizare individuala prin centrala de alarmare, '^nfofinatii stare 
funcționare , stare intretinere camera optica de detecție si nivel sensibilitate activare stare alarmare
- rezistent la curenti de aer de max : 20m/sec
- protejat la alarme false provocabile de fumul de țigara sau de praf,
- inaltime de montaj maxim 12 m , suprafața de detecție fum minim 100 mp A
- umiditate max 95%; grad protectie IP 40; temperature de lucru -20 °C .... + 60 °C. <T

Parametrii tehnici si funcționali: Buton incendiu adresabil de interior; /
Alimentare de pe bucla; consum 5mA/24V; led semnalizare stare alarmare si defect.

Butonul manual este un element pasiv, care permite declanșarea alarmei în caz de incendiu prin 
spargerea geamului și acționarea butonului interior. Butonul are un indicator LED activ in alarma. 
Butonul realizează activarea imediată a alarmei și nu este influențat de curenți ibxații , impact 
și șoc. Respectă standardul EN 54 -11

Parametrii tehnici si funcționali: Sirena incendiu adresabil
Convenționala, alimentare 18- 28 V, nivel sonorizare mini 

tip flash, culoare roșie ; pentru supervizare tehnica si alarmare ac 
subzona de alarmare incendiu , fiecare sirena interna incendiu va fi p 
comanda ; umiditate max 95%; temperature de lucru -20 °C .... + 60 °C; rot (IP £>P

Alimentarea cu energie electrică a instalațiilor de semnalizare a incendiitor^ ,

malizare

1 de

mizată deSe realizează de la două surse independente (bază și rezervă). Ene
echipamentul de alimentare trebuie să fie suficientă pentru satisfacerea cerințelor de alimentare ale

[Informația conținută în acest document este proprietatea “S.C. INA PROJECT FIRE S.R.L.” și nu poate fi copiată sau utilizată în alt scop decât cel
pentru care a fost întocmită. Orice modificare a acestui document fără acordul scris al „S.C. INA PROJECT FIRE S.R.L.”, absolvă „S.C. INA

PROJECT FIRE S.R.L.” de orice responsabilitate.]
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sistemului. Sursa principală de energie pentru sistem trebuie să fie rețeaua publică de alimentare. Sursa 
principală trebuie să fie conectată cu sistemul printr-un cablu dedicat și protejat, să aibă dispozitive de 
protecție dedicate care trebuie să fie etichetate și accesibile numai de către personal autorizat, să fie 
independentă de orice dispozitiv general de separare a clădirii. Sursa de rezervă trebuie să preia in mod 
automat alimentarea instalației de semnalizare, atunci când sursa de bază cade sau nu mai asigura 
tensiunea nominală de funcționare. Capacitatea sursei de rezervă trebuie să fie suficientă pentru ca 
sistemul să funcționeze normal pe timpul întreruperii sursei principale și să permită luarea măsurilor de 
restabilire a sursei principale. Comutarea de pe o sursă pe alta nu trebuie să conducă la modificări în 
starea instalațiilor (alarme false, pierderi de informații, inițierea comenzii de acționare a dispozitivelor 
de protecție etc.).

b) Timpul de alarmare prevăzut
Alarmarea utilizatorilor în caz de incendiu este încorporată în ansamblul centralei de 

detectare și semnalizare a incendiilor, semnalul sonor fiind de min. 90 dB la o distanță de 1 m. In 
acest sens în interiorul și exteriorul spatiilor analizate sunt amplasate sirene de avertizare acționate 
din centrala de detectare și semnalizare a incendiilor.

Conform Pl 18/3-2015 la clădirile civile, timpul de alarmare va fi de cel puțin 10 minute.

c) Zone protejate / de detectoare la incendiu
Instalația de semnalizare incendiu este o instalație cu acoperire totală, inclusiv în podurile 

aferente. X ’* /
. \ kL "i /SU-BC

C. Sistemele, instalațiile si dispozitivele de limitare și stingere a ihcendiiloj .. ■/
Alimentarea cu apă a Centrului de recuperare și reabilitare neuroțîșifiiatrică Rafâiiuni, se 

face prin cădere liberă dintr-un rezervor de apă semiîngropat capacitate 120'nțc, rezervor amplasat 
la o diferență de nivel de +12 m, față de cota 0,00 a clădirilor. , ./

Rezervorul de apă, este alimentat de la un puț existent, prin intermediul unei pompe 
hidrofor.

Rezervorul de apă semiîngropat, prezintă o cameră de pompe, în care se va monta grupul de 
pompare aferent instalației de hidranți interiori și exteriori.

în prezent, de la rezervorul de apă pleacă o conductă din OL 03”, ce alimentează 
consumatorii menajeri din Corpurile studiate. Pe această conductă sunt amplasați doi hidranți 
exteriori Dn65 mm.

ații

Corp A:

Caracteristici:
- Regim de înălțime P+l
- Ac = 664,80 mp, Adc = 877,30 mp, V = 4.560,0 mc
- Gradul III RF
- 54 persoane 
Conform “Normativ pentru securitatea la incendiu a const

de stingere”-Indicativ Pil8/2 - 2013, modificat și completat în 1
Corp A, ESTE obligatorie echiparea cu o instalație de hidranți interio

Conform Indicativ PI 18/2 - 2013 anexa 3, debitul de apa pc 
interior (Qii) pentru clădiri de sănătate cu un volum mai mic de 5000 m

[Informația conținută în acest document este proprietatea “S.C. INA PROJECT FIRE S.R.L.” și nu poate fi copiată sau utilizată în alt scop decât cel
pentru care a fost întocmită. Orice modificare a acestui document fără acordul scris al „S.C. INA PROJECT FIRE S.R.L.”, absolvă „S.C. INA

PROJECT FIRE S.R.L.” de orice responsabilitate.]
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Qii =2,1 1/s, simultaneitate 1.
Timpul teoretic de funcționare a hidrantilor de incendiu interior se considera 10 minute.
Hidrantii interiori de incendiu, s-au amplasat in locuri accesibile si ușor vizibile in caz de 

incendiu, in funcție de raza lor de acțiune R= 20 m. S-au amplasat câte 2 hidranți interiori la parter 
și un hydrant interior la etaj.

Fiecare hidrant va fi echipat cu furtun plat tip C, Dn 50, in lungime de 20 m si țeava de 
refulare cu diametrul orificiului ajutajului final d - 13 mm.

Lungimea jetului compact este 6,0 m.

în conformitate cu prevederile art. 6.1., lit. e din Normativ P118/2-2013, modificat și 
completat în 15.11.2018, pentru Corpul A, NU este obligatorie o instalație de hidranți exteriori.

în acest caz, instalația de hidranți exteriori este proiectată ca măsură compensatorie, prin 
nerespectarea distanțelor de siguranță între clădiri din cadrul aceleiași limite de proprietate.

Conform Indicativ PI 18/2 — 2013 anexa 73, debitul de apa pentru stingerea unui incendiu 
exterior (Qie) pentru clădiri de sănătate cu un volum cuprins înte 3001 mc și 5000 mc, este de 10 1/s.

Qie = 10 1/s

Timpul de funcționare este de 2 ore, corpul A încadrându-se în gradul IV RF.

AL Jui'CȘ

WO
/SU-BG

Corp B+C:
Caracteristici:

Regim de înălțime P+l, P+M
- Ac = 1.165,90 mp, Adc = 2.277,20 mp, V = 7.490,0 mc
- Gradul III RF

94 persoane
Conform “Normativ pentru securitatea la incendiu a construcțiilor, Partea a Il-a - instalații 

de stingere”-Indicativ Pl 18/2 - 2013, modificat și completat în 15.11.2018, pct. 4.1., lit.g, pentru 
Corp B+C, ESTE obligatorie echiparea cu o instalație de hidranți interiori.

Conform Indicativ PI 18/2 - 2013 anexa 3, debitul de apa pentru stingerea unui incendiu 
interior (Qii) pentru clădiri de sănătate cu un volum mai mare de 5000 m3 este de 4,2 1/s.

Qii =4,2 1/s, simultaneitate 2.
Timpul teoretic de funcționare a hidrantilor de incendiu interior se considera 10 minute.
Hidrantii interiori de incendiu, s-au amplasat in locuri accesibile si ușor vizibile in caz de 

incendiu, in funcție de raza lor de acțiune R= 20 m. S-au amplasat câte 8 hidranți interiori la parter 
și 8 hidranți interiori la etaj.

Fiecare hidrant va fi echipat cu furtun plat tip C, Dn 50, in lungime de 2,0nrpsi țeava de 
refulare cu diametrul orificiului ajutajului final d = 13 mm.

Lungimea jetului compact este 6,0 m.

unu diu
10

în conformitate cu prevederile art. 6.1., lit. e din Normativ 
completat în 15.11.2018, pentru Corpul B+C, NU este obligatorie o i

în acest caz, instalația de hidranți exteriori este proiectată -

ificat și

iii actol caz., m^iaiaiia uv iiiuiaiip CA.it/11u11 t-^ic piuicuiaia
nerespectarea distanțelor de siguranță între clădiri din cadrul aceleiași lirrțite de proprietațA 1

Conform Indicativ PI 18/2 - 2013 anexa 73, debitul de ap 
exterior (Qie) pentru clădiri de sănătate cu un volum cuprins înte 5 
1/s.

Qie =10 1/S

Timpul de funcționare este de 2 ore, corpul B încadrându-se în grâ

[Informația conținută în acest document este proprietatea “S.C. INA PROJECT FIRE S.R.L.” și nu poate fi copiată sau utilizată în alt scop decât cel
pentru care a fost întocmită. Orice modificare a acestui document fără acordul scris al „S.C. INA PROJECT FIRE S.R.L.”, absolvă „S.C. INA

PROJECT FIRE S.R.L.” de orice responsabilitate.]
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Corp E:
Caracteristici:

Regim de înălțime Stehnic+P+2
- Ac = 563,20 mp, Adc = 1.683,00 mp, V = 6.160,0 me
- Gradul II RF

187 persoane
Conform “Normativ pentru securitatea la incendiu a construcțiilor, Partea a II-a - instalații 

de stingere”-Indicativ Pl 18/2 - 2013, modificat și completat în 15.11.2018, pct. 4.1., lit.g, pentru 
Corp E, ESTE obligatorie echiparea cu o instalație de hidranți interiori.

Conform Indicativ PI 18/2 - 2013 anexa 3, debitul de apa pentru stingerea unui incendiu 
interior (Qii) pentru clădiri de sănătate cu un volum mai mare de 5000 m3 este de 4,2 1/s.

Qii =4,2 1/s, simultaneitate 2.
Timpul teoretic de funcționare a hidrantilor de incendiu interior se considera 10 minute.
Hidrantii interiori de incendiu, s-au amplasat in locuri accesibile si ușor vizibile in caz de 

incendiu, in funcție de raza lor de acțiune R= 20 m. S-au amplasat câte 4 hidranți interiori la fiecare 
nivel.

Fiecare hidrant va fi echipat cu furtun plat tip C, Dn 50, in lungime de 20 m si țeava de 
refulare cu diametrul orificiului ajutajului final d = 13 mm.

Lungimea jetului compact este 6,0 m.

în conformitate cu prevederile art. 6.1., lit. e din Normativ PI 18/2-2013, modificat și
completat în 15.11.2018, pentru Corpul E, ESTE obligatorie o instalație de hidranți exteriori.

Conform Indicativ Pl 18/2 - 2013 anexa 73, debitul de apa pentru stingerea unui incendiu 
exterior (Qie) pentru clădiri de sănătate cu un volum cuprins înte 5001 mc și 10000 mc, este de 10 
1/s. /

Qi'=101/s V '“*’«1*,
Timpul de funcționare este de 3 ore, corpul E încadrându-se în gradul II\RF.i î A - fJ
Compartimentul cu volumul cel mai mare este Corpul B+C. g ,i n ‘Jț, Rp
Volumul de apă pentru incendiu interior și exterior, este: V U
Vine = 4,2 1/s x 10 minute + 10 1/s x 3 ore = 2,52 mc + 108,0 mc = 110,52 
Vine =115 mc. Rezerva existentă este de 120 mc.

>
a) Tipul și parametrii funcționali:
Pentru funcționarea instalațiilor de hidranți interiori și exteriori, se vor execu/a următoarele 

 

Amenajarea camerei de pompe și montarea unui grup de pompare, cu urmăroatele
caracteristici: Q=15 1/s, H=35 mCA

> înlocuirea conductei de apă OL03”, cu conducta I
4 hidranți exteriori Dn 80 mm, hidranți supraterani

> Din conducta de apă proiectată, se vor racorda cel
OL02”, pentru instalația de hidranți interiori.

b) Timpul normat de funcționare:
Pentru hidranții interiori - 10 minute.
Pentru hidranții exteriori - 180 minute.

[Informația conținută în acest document este proprietatea “S.C. INA PROJECT FIRE S.R.L.” și nu poate fi copiată sau utilizată în alt scop decât cel
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c) Zone, încăperi, spații:
Instalații de hidranți interiori, cu raza de acoperire de 20 m.
Instalații de hidranți exteriori, cu raza de acoperire de 120 m.

D. Stingătoare
a. Tipul și caracteristicile de stingere
Având în vedere natura materialelor combustibile existente în spațiile analizate, consider că 

putem avea incendii de clasa A - incendii de materiale solide și incendii ce implică instalații 
electrice sub tensiune.

Ca urmare, dotarea va cuprinde stingătoare cu pulbere ABC sau gaze inerte.
Caracteristicile tehnice pentru un stingător de tip P6 sunt:
- Substanța de stingere
- Cantitatea de substanță de stingere
- Capacitatea minimă de stingere

Focar tip STAS 11959/3-83
- Temperatura la care se poate păstra
- Lungimea jetului
- Timpul de descărcare
b. Numărul și modul de amplasare
Conform art. 3.10.1 din PI 18-99, clădirile civile se dotează cu stingătoare, asigurând un 

stingător portabil cu pulbere de 6 Kg sau echivalentul acestuia pentru o arie construită de maximum 
250 mp dar minimum două stingătoare pe fiecare nivel al clădirii. ..........

Cu aceste considerente, pentru spațiile analizate dotarea cu stingătoare trebuie să cuprindă:
Corp A

• 4 buc tip P6 - la parter
• 2 buc tip P6 - la etaj

Corp B+C
• 6 buc tip P6 - la parter
• 6 buc tip P6 - la etaj

Corp E
• 3 buc tip P6 - la parter
• 3 buc tip P6 - la etaj 1
• 3 buc tip P6 - la etaj 2

Modul de funcționare este manual.
Stingătoarele portabile se vor amplasa în locuri vizibile, ușor accesibile (corido e, holuri, în 

zona ieșirilor). Locurile de amplasare vor fi indicate prin marcaje șau nanouri de (semnalizare, 
conform prevederilor legale. Amplasarea stingatoarelor se 
pardoseală. Se întrețin permanent în stare de funcționare, 
necesare.

Proprietarii construcției vor verifica periodic conți 
prevederilor cuprinse în reglementările tehnice. încărcarea stil 
va face de către persoane juridice și după caz persoane fizice i

Proprietarii construcției vor verifica periodic contre 
prevederilor cuprinse în reglementările tehnice. încărcarea stin; 
va face de către persoane juridice și după caz persoane fizice atestai^

Dotarea de rezervă se stabilește conform normelor în vigoare.

- pulbere ABC 
-6 kg

21A; 113B/C
- 20 4- + 55°C

3 4- 6 m
6 4- 30 sec
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La exterior, se va amplasa un piche PSI dotat cu:
- role furtun DN50,1 = 20 m, cu racorduri
- hidrant portativ
- cheie hidrant tip T
- chei racordare ABC
- țevi de refulare
- găleți 101 zincate
- lopeti
- harlete

8 buc
2 buc
2 buc
2 buc
2 buc
2 buc

2 buc
2 buc

5. Condiții specifice pentru asigurarea intervenției în caz de incendiu
a) Sursele de alimentare cu apa ori alte substanțe de stingere și rezervele aferente:

Alimentarea cu apă a Centrului de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică Răcăciuni, se 
face prin cădere liberă dintr-un rezervor de apă semiîngropat capacitate 120 mc, rezervor amplasat 
la o diferență de nivel de +12 m, față de cota 0,00 a clădirilor.

Rezervorul de apă, este alimentat de la un puț existent, prin intermediul unei pompe 
hidrofor.

Rezervorul de apă semiîngropat, prezintă o cameră de pompe, în care se va monta grupul de 
pompare aferent instalației de hidranți interiori și exteriori.

b) Poziționarea racordurilor de alimentare cu energie electrică, gaze sî/^dUpă caz alte 
utilități: ’/

Pentru Centrul de recuperare si reabilitare neuropsihiatrică Răcăciuni, djn tabloul electric 
general alimentat din blocul de măsură si protecție, sunt alimentate\țabldurft$ fejptripg aferente 
fiecărui corp. ‘ ’ /

Sursa de alimentare de baza este asigurata din sistemul energetic national conform art. 
7.22.1 lit. ,a” din 17/2011. * V 9 //1 U /oU-BC

Sursa de alimentare de rezerva (în special pentru grupul de pompare apă incendiu), este 
constituita din grup electrogen de intervenție, cu intrare automata in funcțiune in 15 secunde la 
dispariția tensiunii sursei de baza si preluarea esalonata a receptoarelor in maxim 60 secunde.

In toate cazurile trebuie asigurata trecerea automata (dublata de acționare manuala) de pe 
alimentarea de baza pe cea de rezerva la nefunctionarea sursei de baza printr-un sistem AAR 
reversibil.

Alimentarea consumatorilor vitali din sursa de baza se face din fata intreruptorului general. 
Sistemele AAR prevăzute vor fi reversibile, in sensul ca la revenirea tensiunii sursei de baza, 

alimentarea se va face automat pe aceasta.

Instalații de gaze naturale 
Nu este cazul.

■» ,

c) Date privind serviciul privat pentru situații de urgfljța)
Conform Ordin nr. 75/2019, pentru construcții de săi$tăte/cu un număr de 

300, NU este obligatoriu constituirea unui serviciu propriu p^frtrMsitiititii tie pțgențiâ!. 
~ 9200

mai mic de
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d) Zonele, încăperile și spațiile în care se găsesc materiale și substanțe periculoase sunt 
necesare produse de stingere echipamente și substanțe de stingere speciale (se vor preciza inclusiv 
cantitățile respective și starea în care se află), precum și tipul echipamentului individual de protecție 
a personalului.

In activitatea desfășurată în spațiile analizate nu se depozitează și nu se folosesc substanțe 
periculoase care să prezinte pericole de accidente majore catalogate conform Lege nr. 59/2016.

6. Măsuri tehnico-organizatorice
A) Măsuri necesare a fi luate potrivit reglementărilor tehnice în funcție de situația 

existentă.
Orice modificări constructive față de situația prezentată se vor face numai cu acordul scris al 

proiectantului.
Dacă modificările înrăutățesc protecția la foc a obiectivului se impune reautorizarea 

construcției.

B) încadrarea construcției în nivelurile de performanță.
Prin precizările prezentate în prezenta documentație consider că sunt îndeplinite condițiile 

minimale cu privire la îndeplinirea cerinței de calitate „securitate., la dneendid” ș] se<:pbâțfe emite 
autorizația in domeniul securității la incendiu. \ . , ' i

Beneficiarul poate lua și alte măsuri de îmbunătățire a protecției la /foc â’ spațiilor analizate 
cum ar fi dotarea spațiilor cu alte mijloace si instalații pentru protecție împotrivă iri(£bHdiilg)i7f;;j

TO / 2 0/bU-BC
C) Documente de organizare a apărării împotriva incendiilor. y
La darea în exploatare a investiției se va întocmi și aviza la I.S.U. al Jud. Bacău „Planul de 

intervenție în caz de incendiu” conform OMI 163/28.02.2007 anexa nr.3.
Documentele de organizare a activității de prevenire și stingere a incendiilor (conform OMI 
nr. 163/28.02.2007 art. 17) . . _
- Dispoziție privind stabilirea modului de organizare și a responsabilităților privind apărarea 

împotriva incendiilor.
- Instrucțiuni de apărare împotriva incendiilor și atribuții ale salariaților la locurile de 

muncă.
- Dispoziție privind reglementarea lucrului cu foc deschis și a fumatului.
- Dispoziție privind organizarea instruirii personalului
- Dispoziție de numire a cadrului tehnic atestat sau a personalului de specialitate^ 

în domeniul apărării împotriva incendiilor.
Fiind executate toate lucrările cuprinse în prezentul proiect, nivelurile de performanță ale 

construcției sunt corespunzătoare pentru riscul de incendiu stabilit.
Se vor lua masuri organizatorice privind instruirea periodică

- mânuirea și operarea stingătoarelor portabile;
- cunoașterea procedurilor de alarmare și raportare a incendiilo 
urgență;
- cunoașterea căilor de evacuare și acces;
- menținerea în stare de funcționare a mijloacelor P.S.I.;
- la terminarea programului se va face verificarea genere 
declanșare a incendiilor;
- accesul la stingatoarele din dotare va fi întodeauna liber;
- se va anunța telefonic Inspectoratul de pompieri din primul moment al 75

*

ile de

unui incendiu;
[Informația conținută în acest document este proprietatea “S.C. INA PROJECT FIRE S.R.L.” și nu poate fi copiată sau utilizată în alt scop decât cel

pentm care a fost întocmită. Orice modificare a acestui document fără acordul scris al „S.C. INA PROJECT FIRE S.R.L.”, absolvă „S.C. INA
PROJECT FIRE S.R.L.” de orice responsabilitate ]

51



S.C. INA PROJECT FIRE S.R.L.
Str. Prelungirea Bradului, nr. 106, sc. B, ap. 18, BACĂU, TEL, 0720069505

.14/1265/2016
CUI: 36619645

- se va scoate de sub tensiune instalația electrică în caz de avarie;
- în caz de incendiu instalația electrica nu se va stinge cu apă;
- îndepărtarea zilnică a deșeurilor din materiale combustibile.

Se evidențiază unele condiții sau recomandări ce trebuie avute în vedere la întocmirea 
documentelor de organizare a apărării împotriva incendiilor, aferente construcției.

In cazul nerespectării prevederilor prezentului scenariu de securitate la incendiu,
proiectantul își declină orice responsabilitate.

Arhitectura

Scenariu de securitate la incendiu

Instalații electrice

Instalații de hidranți interiori și exteriori 
Instalații de semnalizare incendiu

S.C. URBAN PROIECT S.R.L. 
BACĂU

Arh. TIMILIE BOGDAN MARIAN

tC. GAMSERV CONS S.R.L. 
BACĂU

S.C. INA PROJECT FIRE S.R.L. 
BACĂU

Ing. Corina Răuță

S.C. URBAN PROIECT S.R.L. 
BACĂU

Ing. Valentin Bâlu Ghivnici

iMHITKptM

4451

Bogdan
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