ANEXA 3:

PREVENIREA INCENDIILOR LA UNITĂȚI DE CULTURĂ, SĂLI DE CONFERINȚE
Prezentele norme sunt obligatorii la organizarea și desfășurarea activității de
prevenire și stingere a incendiilor în toate spațiile Bibliotecii Județene Mureș și
cuprind obligații, răspunderi, reguli și măsuri organizatorice,tehnice și de dotare cu
mijloace tehnice de prevenire și stingere a incendiilor.
Activitatea de prevenire a situațiilor de urgență, desfășurată de către serviciile
voluntare pentru situații de urgență, reprezintă totalitatea acțiunilor specifice
planificate și realizate, potrivit legii, în vederea preîntâmpinării, reducerii sau
eliminării riscurilor de producere a situațiilor de urgență și a consecințelor acestora, a
protecției populației, a mediului, a bunurilor și valorilor.
Scopul prezentelor norme generale este prevenirea și reducerea riscurilor de
incendii și asigurarea condițiilor pentru limitarea propagării și dezvoltării incendiilor,
prin măsuri tehnice și organizatorice, pentru protecția utilizatorilor, a forțelor care
acționează la intervenție, a bunurilor și mediului împotriva efectelor situațiilor de
urgență determinate de incendii.
Prevederi generale:
 În construcțiile de cultură se interzice fumatul și utilizarea focului deschis, precum și
utilizarea mijloacelor de iluminat cu flacără deschisă, în spațiile în care se
desfășoară activități administrative, în podurile, subsolurile și în alte locuri cu risc de
incendiu din construcțiile în care acestea sunt amplasate;
 Persoanele fizice și juridice sunt obligate să respecte reglementările tehnice și
dispozițiile de apărare împotriva incendiilor și să nu primejduiască, prin deciziile și
faptele lor, viața,bunurile și mediul;
 Persoana care observă un incendiu are obligația să anunțe prin orice mijloace
serviciile de urgență la nr. 112 și să ia măsuri, după posibilitățile sale, pentru
limitarea și stingerea incendiului;
 În caz de incendiu, orice persoană trebuie să acorde ajutor, când și cât este rațional
posibil, semenilor aflați în pericol sau dificultate, din proprie inițiativă ori la
solicitarea victimei, a reprezentanților autorităților administrației publice;
 Pe timpul exploatării încăperilor, compartimentelor și spațiilor aferente
construcțiilor și spațiilor de cultură trebuie luate măsuri de reducere la minim a
riscului de incendiu, prin limitarea la strictul necesar a cantităților de materiale
combustibile și a eventualelor surse cu potențial de aprindere a acestora;
 În construcțiile și spațiile de cultură activitatea se organizează astfel încât să nu se
creeze aglomerări ale persoanelor și supraîncărcarea cu mobilier și echipamente
specifice care să îngreuneze sau să blocheze evacuarea în caz de incendiu;
 În sălile multifuncționale de cultură și în biblioteci nu se admite accesul unui număr
mai mare de utilizatori decât cel stabilit prin proiectul tehnic al construcției;
 Căile de evacuare și ușile spre aceste căi vor fi menținute libere, marcate cu semne
și indicatoare vizibile sau prevăzute cu iluminat de siguranță pentru evacuare;
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 Pe căile de evacuare nu trebuie să existe praguri cu înălțimea mai mare de 2,5 cm,
iar ușile se vor deschide în sensul deplasării oamenilor spre exterior, iar covoarele și
mochetele vor fi astfel fixate încât să se evite împiedicarea persoanelor care se
evacuează;
 Căile de evacuare și ușile spre aceste căi vor fi menținute libere, marcate cu semne
și indicatoare vizibile sau prevăzute cu iluminat de siguranță pentru evacuare;
 Instalațiile, sistemele, dispozitivele sau mijloacele prevăzute cu rol în asigurarea
securității la incendiu trebuie să fie semnalizate prin indicatoare, potrivit
prevederilor legale în vigoare;
 Accesul mijloacelor și al persoanelor pentru intervenții operative în caz de incendiu
în vederea salvării și acordării ajutorului persoanelor aflate în pericol, a stingerii
incendiilor și limitării efectelor acestora trebuie să fie asigurat în permanență la:
a) toate mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor,
b) toate dispozitivele de acționare ale unor mijloace cu rol de protecție în caz de
incendiu,
c) toate tablourile de distribuție și întrerupătoarele instalațiilor electrice de
iluminat, de forță și de siguranță, precum și la sursele de alimentare de rezervă
care sunt destinate alimentării receptoarelor electrice cu rol în caz de incendiu.
Prevederi specifice sălilor aglomerate
Pentru asigurarea evacuării rapide și fără accidente a publicului, în sălile
aglomerate, se asigură următoarele măsuri:
 Când suprafața utilă care revine utilizatorului este mai mare de 2,5 mp/loc și
numărul utilizatorilor nu depășește 20 de persoane, se admit scaune nefixate de
pardoseală;
 Amplasarea mobilierului în sălile aglomerate se face astfel încât să se realizeze
culoare de trecere cu lățimi corespunzătoare, care să asigure accesul utilizatorilor la
ieșirea din sală;
 Pe căile de evacuare ale sălilor de conferențe nu se admit uși false sau placări cu
oglinzi;
 Se interzice accesul utilizatorilor în săli aglomerate cu materiale și substanțe
inflamabile sau cu alte mijloace care pot produce incendii sau explozii;
 Pentru asigurarea evacuării persoanelor din sală, se vor respecta următoarele reguli:
- se va întocmi un plan de evacuare a sălii;
- se va controla și asigura buna funcționare în permanență a iluminatului de
siguranță;
- se vor numi persoane care să asigure organizarea și supravegherea persoanelor
care se evacuează.
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