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INSTRUCŢIUNI  SPECIFICE 
de Apărare Împotriva Incendiilor în spaţiile cu destinaţie 

administrativă( birouri ) din cadrul 
unei:Instituţii,Primărie,Operator economic etc. 

 

1. În vederea prevenirii incendiilor în birouri este interzis: 

 fumatul şi focul deschis; 

 folosirea instalaţiilor, echipamentelor şi aparatelor electrocasnice cu defecţiuni 

sau improvizaţii, nerespectarea instrucţiunilor de utilizare, ori lăsarea 

acestora în funcţiune nesupravegheate; 

 folosirea unor mijloace de încălzire improvizate sau neomologate (reşouri, 

radiatoare electrice etc.); 

 depozitarea materialelor inflamabile şi a altor substanţe ce pot constitui surse 

de izbucnire a incendiilor; 

 depozitarea materialelor combustibile în zona prizelor de tensiune. 

2. Deşeurile de hărtie vor fi colectate în coşuri şi evacuate la terminarea programului 

de activitate. 

3. Activitatea se organizează astfel încât să nu se creeze aglomerări ale persoanelor şi 

supraîncărcare cu mobilier şi echipamente specifice care să îngreuneze sau să 

blocheze evacuarea în caz de incendiu. 

4. Căile de acces, intervenţie şi evacuare vor fi menţinute libere în permanenţă. 

5 Se interzice blocarea uşilor de pe traseele de evacuare. 

6. Permanent, se vor lua măsuri de reducere, la minim, a pericolului de incendiu, prin 

limitarea, la strictul necesar, a materialelor combustibile. 

7. Se vor respecta regulile de apărare împotriva incendiilor stabilite prin dispoziţii 

scrise ale conducătorului instituţiei, administrator, primar etc.:  

 reglementarea fumatului şi a lucrului cu foc deschis;  

 instruirea personalului;  

 gestionarea deşeurilor;  

 stabilirea zonelor cu risc mare de incendiu; 

 măsuri pe timpul perioadelor caniculare şi a sezonului rece. 

8.  La terminarea programului de lucru: 

 se deconectează echipamentele electrice, aparatele electrocasnice şi mijloacele 

de încălzire/ventilaţie/climatizare locală; 

 se întrerupe iluminatul artificial şi alimentarea cu energie electrică a 

calculatoarelor şi a altor aparate cu alimentare electrică care nu necesită 

funcţionare permanentă. 

9. Pentru stingerea incendiilor în încăperile administrative ale instituţiei, societăţii, etc. 

se va acţiona, după caz, cu stingătoare cu  pulbere, gaz, spumă mecanică, sau cu apă 

de la hidranţii interiori, conform organizării apărării împotriva incendiilor pe locul 

de muncă. 


