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ECHIPAREA SI DOTAREA OBIECTIVELOR CU 

MIJLOACE TECHNICE DE APARARE 

IMPOTRIVA INCENDIILOR 

 

Hidranţi de incendiu interior : 

 a) clădirile închise din categoriile de importanţă excepţională şi deosebită A şi 

B, încadrate conform legislaţiei în vigoare, indiferent de aria construită sau 

desfăşurată şi număr de niveluri; 

 b) clădiri înalte şi foarte înalte, precum şi clădiri cu săli aglomerate, indiferent de 

destinaţie, de ariile construite şi numărul de niveluri; 

 c) clădiri de învăţământ cu mai mult de 200 de utilizatori sau cele cu aria 

construită mai mare de 600 m2 şi mai mult de 3 (trei) niveluri supraterane; 

 d) clădiri cu destinaţie de cazare a elevilor, studenţilor, sportivilor, clădiri de 

turism/structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare cu mai mult de 100 de 

paturi sau cele cu aria construită mai mare de 600 m2 şi mai mult de 3 (trei) 

niveluri. 

 e) clădiri montane cu capacităţi mai mari de 100 de paturi; 

 f) clădiri pentru sănătate/de îngrijire a sănătăţii, supravegherea, îngrijirea sau 

cazarea/adăpostirea copiilor preşcolari, bătrâni, persoane cu dizabilităţi sau lipsite 

de adăpost cu mai mult de 100 de persoane sau cele cu aria construită mai mare 

de 600 m2 şi mai mult de trei niveluri supraterane; 

 g) clădirile, compartimentele de incendiu şi spaţiile pentru comerţ cu mai mult 

de 2 (două) niveluri sau cu aria construită mai mare de 600 m2; 

 h) clădiri pentru cultură pentru mai mult de 200 de persoane sau cele cu mai mult 

de trei niveluri supraterane şi aria lor construită de peste 600 m2; 

 i) clădiri de cult cu mai mult de 3 (trei) niveluri supraterane şi aria construită 

peste 600 m2; 

 j) clădiri administrative cu aria construită mai mare de 600 m2 sau mai mult de 

4 (patru) niveluri supraterane; 
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 k) clădiri închise de sport cu capacitatea maximă simultană mai mare de 300 

utilizatori; 

 l) clădiri sau spaţii de producţie şi/sau depozitare în care se utilizează materiale 

sau substanţe combustibile, cu aria desfăşurată mai mare de 600m2; 

 m) depozite cu stive înalte (peste 6 m înălţime), indiferent de aria construită; 

 n) spaţii subterane publice (cu excepţia locuinţelor), de producţie şi/sau 

depozitare subterane cu aria desfăşurată mai mare de 600 m2; 

 o) parcaje subterane conform prevederilor reglementării tehnice în vigoare; 

 p) parcaje supraterane cu mai mult de 2 (două) niveluri sau cele cu aria 

desfăşurată mai mare de 600 m2;  

 

 

 

 

 

 

 

   Se asigură protejarea fiecărui punct cu cel puţin două jeturi în 

funcţiune simultană  în următoarele situaţii: 

 a) încăperi sau grupuri de încăperi cu risc mare şi foarte mare,precum şi la 

depozitele cu stive înalte (peste 6 m înălţime), care au un volum mai mare de 

5.000 m3; 

 b) în clădiri civile (publice) înalte şi foarte înalte; 

 c) clădiri pentru comerţ cu volum mai mare de 5.000 m3; 

 d) săli aglomerate (numai sala şi, după caz, scena, depozitele şi atelierele anexe); 

   Pentru clădirile (încăperile şi spaţiile)  echipate cu instalaţii automate de 

stingere, se asigură protejarea cu un singur jet, cu excepţia clădirilor foarte înalte 

la care fiecare punct al clădirii să fie atins de cel puţin două jeturi simultane. 
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Dimensionarea instalatiei de hidranti interiori se face dupa destinaţia şi 

caracteristicile clădirii protejate. Fac excepţie situaţiile din reglementările 

specifice în care este prevăzută stingerea cu mai multe jeturi, indiferent de 

echiparea cu instalaţii automate de stingere. 

*Pentru clădirile echipate cu instalaţii automate de stingere se asigură un singur 

jet . 

Numărul jeturilor în funcţiune simultană pentru instalaţii cu hidranţi de incendiu 

interior. 

  Destinaţia şi caracteristicile clădirii protejate  

1.  ‐  Clădiri  administrative,  pentru  turism,  cult, învăţământ,  financiar  bancare  

şi  sport;  

‐  Gări  autogări  şi  aerogări;  

‐  Spaţii  accesibile  publicului  din  staţiile  de  metrou;  

‐  Clădiri  cu  săli  aglomerate,  cu  excepţia  sălii;  

‐ Construcţii civile cu Ac > 600 m2 şi mai mult de 3 (trei) niveluri  supraterane  

cu  excepţia  locuinţelor:  

a)  cu  un  volum  mai  mic  de  25.000  m3 

b) cu un volum de 25.000 m3 sau mai mare.  1   

2.  ‐  Clădiri  pentru  comerţ,  cultură,  sănătate  şi  cele  de învăţământ care 

adăpostesc copii de vârstă preşcolară;  

‐  Clădiri  de  producţie  şi/sau  depozitare;  

‐  Clădiri  cu  funcţiuni  mixte;  

‐  Garaje,  parcaje  subterane  sau  supraterane  închise, clădiri  şi  spaţii  subterane;  

‐ Depozite cu stive înalte cu înălţimi de depozitare mai  mari  de  6  metri;  

a)  cu  un  volum  mai  mic  de  5.000  m  

b) cu un volum de 5.000 m sau mai mare.  

3.  Săli  aglomerate  şi  săli  de  competiţii  sportive  cu  o capacitate  de  peste  

600  locuri:  
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a) situate în clădiri cu nivel de stabilitate la incendiu I şi II.   

b) situate în clădiri cu nivel de stabilitate la incendiu III şi IV.  

4.  Clădiri înalte;   

5.  ‐ Teatre, cluburi şi case de cultură cu scenă amenajată:  

a)  cu  mai  puţin  de  1000  locuri  

b) cu 1000 locuri sau mai mult  

6.  Clădiri  foarte  înalte:  

a)  cu  un  volum  până  la  50.000  m3 

b) cu un volum peste 50.000 m3 

 Bătaia eficace a unui jet trebuie să asigure, pentru presiunea de 2 bar, 

următoarele lungimi minime: 

 a) 10 metri pentru jetul compact; 

 b) 6 metri pentru jetul pulverizat sub formă de perdea; 

 c) 3 metri pentru jetul pulverizat conic. 

 Debitele menţionate în coloana 4, reprezintă valoarea cumulată a jeturilor în 

funcţiune simultană. 

  La stabilirea numărului jeturilor în funcţiune simultană se va ţine seamă 

şi de prevederile reglementărilor tehnice în vigoare.  

Coloane uscate 

Cele mai simple instalații de stingere cu apă sunt coloanele uscate, respectiv 

conducte fixe şi rigide, instalate permanent într-o clădire şi destinate racordării 

furtunurilor pompierilor, puse sub presiune în momentul utilizării.Se prevăd 

coloane uscate la toate construcţiile civile (publice) înalte. Construcţiile echipate 

cu coloane uscate se echipează şi cu instalaţii de stingere cu apă a incendiilor, 

conform reglementărilor.     

Pentru alimentarea cu apă, se asigură accesul maşinilor de pompieri în orice 

anotimp; distanţa de la calea de acces cea mai apropiată până la racordul de 

alimentare cu apă nu trebuie să depăşească  40 m.   Racordul de tip B pentru 
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alimentarea cu apă a coloanei uscate, se amplasează pe peretele exterior al clădirii 

şi se obturează cu un racord înfundat, la baza coloanei prevăzându-se un ventil de 

reţinere şi un robinet de golire. 

Pentru recunoaştere, racordul de alimentare se marchează prin indicator 

„COLOANĂ USCATĂ“.    Se instalează coloană uscată independentă pentru 

fiecare compartiment de incendiu al clădirii. 

 

 

 

 

 

 

Conducta de legătură (orizontală) cu coloană uscată, trebuie să fie cât mai 

scurtă şi astfel proiectată încât să asigure golirea întregii cantităţi de apă.          

Această conductă trebuie să treacă prin locuri accesibile în subsol sau parter, fără 

a traversa tuneluri de cabluri electrice, ghene ale instalaţiilor sanitare sau golul 

liftului. Coloana uscată propriu-zisă se montează în zona de acces a scării, în casa 

scării sau în ghene adiacente acesteia.Coloana uscată poate fi aparentă sau 

îngropată.  Coloanele uscate au diametrul de 75mm şi racordurile pentru furtun 

de tip C, pe fiecare nivel al clădirii. 

 

 

 

 

 

 

 

    Coloanele uscate se execută din ţevi metalice protejate anticorosiv. 
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   Echiparea construcţiilor cu coloane uscate este obligatorie la 

următoarele categorii de clădiri: 

 a) clădiri civile înalte şi foarte înalte, precum şi la clădiri cu săli aglomerate cu 

mai mult de două niveluri supraterane; 

 b) parcaje supraterane închise sau deschise cu mai mult de 4 (patru) niveluri, 

precum şi la parcajele subterane conform reglementării specifice; 

 c) clădiri civile subterane cu aria construită mai mare de 600 m2 şi cu două sau 

mai multe niveluri subterane; 

 d) construcţii de producţie şi/sau depozitare cu mai mult de 5 (cinci) niveluri 

supraterane. 

 

Hidranţi de incendiu exteriori 

 a) clădiri închise de importanţă excepţională şi deosebită (categoriile A şi B de 

importanţă); 

 b) clădiri înalte, foarte înalte sau cu săli aglomerate; 

 c) clădiri de locuit colective cu mai mult de 5 (cinci) niveluri supraterane; 

 d) clădiri, compartimente de incendiu şi spaţii pentru comerţ cu mai mult de 2 

(două)niveluri sau cu aria construită mai mare de 600 m2; 

 e) clădiri administrative cu aria construită mai mare de 600 m2 sau cu mai mult 

de 4(patru) niveluri supraterane; 

 f) clădiri de sănătăte/pentru supravegherea, îngrijirea sau cazarea/adăpostirea 

copiilor preşcolari, a bătrânilor, persoanelor cu dizabilităţi sau lipsite de 

adăpost, cu mai mult de 2(două) niveluri supraterane; 

 g) clădiri de cultură pentru mai mult de 100 persoane sau cu aria construită mai 

mare de 600 mp sau cu mai mult de 2 (două) niveluri supraterane; 

 h) clădiri de învăţământ, cu mai mult de 200 persoane sau cu aria construită mai 

mare de 600 mp ori cu mai mult de 2 (două) niveluri supraterane; 
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 i) clădiri închise de sport, cu capacitate de primire mai mare de 300 de persoane; 

 j) clădiri de cult cu mai mult de 3 (trei) niveluri supraterane şi aria construită 

peste 600 m2 sau pentru mai mult de 200 de persoane; 

 k) clădiri de turism cu mai mult de 50 de paturi sau cu aria construită mai mare 

de 600 m2 şi mai mult de 3 (trei) niveluri supraterane; 

 l) clădiri montane sau din Delta Dunării, cu capacităţi mai mari de 150 de paturi 

şi mai mult de 4 (patru) niveluri supraterane;  

 m) clădiri de cazare a elevilor, studenţilor, sportivilor cu mai mult de 100 de 

paturi sau cu aria construită mai mare de 600 m2 şi mai mult de 3 (trei) niveluri 

supraterane; 

 n) clădiri de producţie şi/sau depozitare cu risc de incendiu mare sau foarte mare, 

cu aria desfăşurată mai mare de 600 m2 şi volum peste 3000 m3; 

 o) depozite cu stive înalte (peste 6 m înălţime); 

 p) depozite deschise pentru materiale sau substanţe combustibile, cu aria 

construită mai mare de 800 m2; 

 q) parcaje subterane cu mai mult de 10 autoturisme, potrivit reglementării 

specifice; 

 r) parcaje supraterane deschise cu mai mult de 2 (două) niveluri şi aria construită 

mai mare de 600 m2; 

 s) clădiri civile subterane cu aria construită mai mare de 600 m2 şi 2 (două) sau 

mai multe niveluri subterane. 

 (2) Hidranţii de incendiu exteriori nu sunt obligatorii pentru protecţia 

construcţiilor menţionate la art. 6.1 alin (4) amplasate izolat (la mai mult de 500 

m de zone construite) şi care nu sunt echipate cu instalaţii de alimentare cu apă, 

precum şi la construcţii izolate de producţie sau depozitare cu arii construite sub 

2000 m2 şi maximum două niveluri. În asemenea situaţii trebuie să se asigure 

posibilităţi de alimentare cu apă a pompelor mobile de intervenţie din surse 

naturale învecinate (râuri, lacuri, fântâni) sau din rezervoare . 
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