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SCĂRILE PENTRU INTERVENȚIE  ÎN CAZ DE 

INCENDIU 

 

1. Autoscări mecanice 

Autoscarile sunt destinate, in special, pentru salvarea persoanelor de la 

inaltime si asigurarea patrunderii rapide a pompierilor la partile superioare ale 

cladirilor, cand caile de acces devin impracticabile ca urmare a incendiilor, 

catastrofelor sau calamitatilor.  

Autoscarile mai pot fi folosite ca macara, greutatea maxima ce poate fi 

ridicata, fiind de 1000 kg pentru refularea de la inaltime a substantelor de stingere, 

ridicarea unor proiectoare in scopul iluminarii anumitor zone, salvarea bunurilor 

materiale, precum si in alte scopuri impuse de lucru la inaltime. 

Ex.  Autospeciala de interventie la înăltimi de 30 m Roman 8135 FA  

Principalele caracteristici tehnico-tactice ale autoscarii sunt: 

Dimensiuni: 

- lungimea autoscarii (m) 8,900 

- latimea autoscarii (m) 2,500 

- inaltimea (m) 3,450 

La partea frontala a ramei autospecialei este amplasat un ghidaj cu role 

pentru cablul de extragere a scarii. Scara rotativa este prevazuta cu patru agregate 

motoare: agregatul pentru rotire, agregatul pentru ridicare-coborare, agregatul 

pentru intindere-strangere si agregatul pentru nivelare, care permit executarea 

celor patru tipuri principale de miscari in regim de reglaj continuu al vitezei. Setul 

de scari se compune din patru tronsoane de scara, culisabile unul intr-altul. 

Mobilitatea este facilitata de ghidajele cu role cu care sunt prevazute tronsoanele. 

Fiecare parte de scara este formata din doua grinzi cu zabrele laterale, legate intre 

ele prin imbinarile sudate ale treptelor. Treptele sunt acoperite, la exterior cu 
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mansoane de cauciuc profilat. Pentru asigurarea scarii in pozitia intins si 

descarcarea cablurilor, primele trei tronsoane sunt prevazute cu cate o pereche de 

clicheti de blocare. Urcarea pe tronsonul inferior al scarii este facilitata de o scara 

culisabila de urcare, amplasata in rama de ridicare. 

2. Scarile manuale 

 Scarile manuale sunt mijloace destinate asigurarii accesului servantilor la 

inaltimi si executarii salvarilor. Din grupa scarilor manuale fac parte: scara de 

imperechere, scara culisanta, scara de fereastra si scara plianta(baston) 

    a)   Scara de imperechere 

Scara de imperechere are urmatoarele caracteristici tehnice: 

- inaltime de utilizare (m) 6,58 

- inaltime in stare pliata pentru transport (m)2,70 

- masa unui tronson (kg)14 

Este confectionata din lemn lamelat sau aluminiu. Se compune din 3 

tronsoane de scara, alcatuit fiecare din doua lonjeroane, trepte, dispozitive de 

fixare pentru realizarea imperecherii segmentelor (3 – 4) si armaturi metalice 

pentru marirea rezistentei.  

Dupa realizarea imperecherii tronsoanelor este necesar ca dispozitivele de 

fixare sa nu fie iesite din locasurilerespective. Dupa folosire se curata, se verifica 

si se fac reparatiile necesare. Periodic se ung dispozitivele de fixare 

b) Scara culisanta 

Scara culisanta are urmatoarele caracteristici tehnice: 

- inaltimea in stare de transport (m) 4,36 

- inaltimea in stare de utilizare (m)10,66 

- latimea treptelor pe tronsoane (mm)340; 403; 480- masa (kg)59 

Scara culisanta este confectionata din lemn si se compune din urmatoarele 

parti: 
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- trei tronsoane de scara care culiseaza (aluneca) unul pe celalalt, fiecare 

fiind format din doua lonjeroane, trepte si armaturi metalice pentru ghidarea 

segmentilor pe timpul intinderii, precum si pentru marirea rezistentei; 

- sistemul de scripeti cu sant si cablu metalic pentru intinderea scarii si 

siguranta de blocare in pozitia „intins”.  

Intinderea scarii se realizeaza prin simpla manevrare a lantului in jos, 

avand grija ca dupa atingerea lungimii doritesiguranta de blocare sa se fixeze bine 

pe una din treptele de baza. 

Intretinerea este ca in cazul scarii de imperechere, in plus se vor unge 

lagarele scripetilor si ale sigurantei de blocare, santurile in care alune armaturile 

metalice pentru ghidarea segmentilor scarii; se va verifica starea lantului (zala 

cuzala) si a cablului metalic 

 

c) Scara de fereastra 

Este confectionata din aluminiu. Se 

compune din doua lonjeroane (1), trepte 

(2), carligul de agatare cu colti 

(3),armaturi metalice pentru marirea 

rezistentei (4) si doua de agatare cu colti 

(3), armaturi metalice pentru marirea 

rezistentei(4) si doua distantiere (5), cate 

unul la partea de jos a fiecarui lonjeron. 

Pe timpul operatiilor de intretinere 

se verifica starea coltilor carligului de 

agatare si starea sudurilo r realizate intre 

trepte si lonjeroane. 

 

d) Scara baston 

Scara baston prezinta urmatoarele caracteristici tehnice: 

- inaltimea in stare de utilizare (m) 3,0 

- inaltimea in stare pliata (m)3,26- latimea (mm) 32 
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- latimea in stare pliata (cm)10- masa (kg)15 

Este confectionata din lemn lamelat. Se 

compune din doua lonjeroane (1) prevazute cu 

locasuri speciale pentru plierea treptelor si cu trepte 

(2) articulate mobil la capete.  

Intretinere: se procedeaza la fel ca in cazul 

scarii de imperechere; in plus, se vor unge articulatiile 

treptelor. 

 

 

 

 

 

Pe timpul folosirii scărilor manuale se vor respecta următoarele reguli: 

- amplasarea se va face unde solul este tare, iar scara va avea o înclinaţie de 70-

80 de grade faţă de peretele construcţiei; 

- scările se vor amplasa pe suprafeţele libere ale construcţiilor şi numai acolo 

unde nu sunt conductoare electrice sau deschideri pe unde ies flăcările astfel ca 

urcarea şi coborârea să se facă în siguranţă; 

- dacă prin deschiderile aflate sub nivelul vârfului scării sau alături de scară ies 

flăcări amplasarea se permite numai pentru salvarea oamenilor timp în care 

scara va fi protejată cu jeturi de apă; 

- pe timpul folosirii scările vor fi asigurate sau ancorate de părţile rezistente ale 

construcţiilor; 

- pe scară au voie să se suie concomitent: la scara culisabilă câte un servant 

pentru fiecare segment; la autoscară cu vârful scării rezemat mai mulţi servanţi 

fără ca distanţa dintre aceştia să fie mai mică de 3 m; la celelalte scări câte un 

servant; 
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- luarea scărilor de pe locul de amplasare se va face numai după ce au fost 

atenţionaţi servanţii care au folosit-o şi numai după ce li s-au asigurat alte căi de 

retragere; 

- pentru trecerea pe acoperişul construcţiilor scările se amplasează în spaţiul 

dintre ferestre şi acolo unde este posibil după pereţi de protecţie antifoc. 

3. Scări fixe 

a) Scarile interioare 

Scările interioare pot fi închise (amplasate In case proprii de scări) sau 

deschise (amplasate în holuri, vestibuluri, atriumuri etc.) potrivit prevederilor 

normativului. 

Scările de evacuare, de regulă, trebuie să ducă, pe aceeaşi verticala, de la ultimul 

nivel pentru care asigură evacuarea, până la nivelul ieşirii în exterior la nivelul 

terenului ori al unor suprafeţe exterioare carosabile, sau pe o terasă de pe care 

evacuarea poate fi continuată până la nivelul terenului. 

Persoanele intrate în casa scării, trebuie să poată ajunge fără a o mai părăsi, 

până la nivelul ieşirii în exterior. Fac excepţie scările din interiorul 

apartamentelor de locuit şi scările întrerupte la care evacuarea din punctul de 

întrerupere până la nivelul terenului poate fi continuată în siguranţă prin terase 

sau prin alte case de scări sau holuri cu acces direct în exterior. Legătura directă 

între două scări interioare întrerupte, trebuie să se realizeze printr-un palier 

comun. 

Pentru a împiedica pătrunderea fumului pe căile de evacuare şi propagarea 

incendiilor de la un nivel la altul, scările, indiferent dacă sunt luate sau nu în 

calcul la evacuare, de regulă, se separă de restul clădirii prin pereţi şi planşee 

alcătuite conform prezentului normativ. Scări interioare deschise sunt admise 

numai în cazurile şi condiţiile menţionate în normativ. 

Inchiderea casei scărilor trebuie să se facă astfel încât accesul persoanelor 

la cel putin două scări de evacuare, acolo unde acestea sunt obligatorii, să fie 

posibil fără a se trace prin casa vreuneia din ele. 

Holurile etajeJor in care debuşează liber scări de evacuare, pot fi assimilate 

cu casele de scări, dacă sunt destinate numai pentru circulaţie sau aşteptare şi dacă 
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sunt separate faţă de restul construcţiei, conform prevederilor pentru casele de 

scări respective. 

In pereţii interiori ai caselor de scări se pot practica numai goluri de acces 

la nivelurile construcţiei. Pentru iluminarea casei de scări, a vestibulurilor de etaj 

şi a coridoarelor, se pot prevedea goluri numai în condiţiile admise de normativ 

şi protejate corespunzător. 

Golurile de acces la casele de scări de evacuare, se protejează conform 

prevederilor normativului, de regulă, prin: uşi pline sau cu geam simplu sau 

armai, ori uşi etanşe şi rezistente la foc, sau încăperi tampon, în situaţiile admise 

conform normativului şi corespunzător realizate şi echipate. In toate situaţiile, 

uşile de acces la casele de scări, se prevăd cu sisteme de autoînchidere sau 

închidere automată, după caz, cu excepţia celor de la clădirile de locuit care nu 

sunt clădiri înalte sau foarte inalte. 

Casele de scări de evacuare ale nivelurilor supraterane se recomandă să nu fie 

continuate tn subsolul clădirilor, iar când aceasta nu este posibil sau justificat, se 

admite numai în condiţiile stabilite la art 2.6.25 la 2.6.28. 

Atunci când în subsolurile respective sunt numai încăperi cu risc mic de incendiu 

şi au densitatea sarcinii termice rezultată din mobilier, finisaje şi material 

adăpostite de maximum 210 MJ/mz, scările de evacuare continuate la subsol, se 

separă în aceiaşi mod ca la nivelurile supraterane. dacă în normă nu se dispune 

altfel. 

In cazurile tn care încăperile subterane au ferestre cu suprafaţa totală de 

minim 1/100 din suprafaţa pardoselii şi adăpostesc destinaţii (funcţiuni) similare 

celor de la nivelurile supraterane sau spaţii tehnice, depozite, ori ateliere de 

întreţinere ocupând cel mult 1/4 din aria construită a nivelului, de regulă, casele 

de scări continuate la subsol se separă de nivelurile subterane la fel ca la cele 

supraterane, iar golurile de acces se protejează prin uşi rezistente la foc minimum 

45 minute, prevăzute cu dispozitive de autoînchidere sau închidere automată în 

caz de incendiu. 

Rampa de acces la subsol poate fi dispusă în continuarea casei de scări 

supraterane, dacă este separată de rampele aferente nivelurilor supraterane prin 

pereţi rezistenţi la foc minim 2 % ore, şi planşee rezistente la foc minim 1 oră, 
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recomandându-se ca evacuarea subsolului să se realizeze independent de 

nivelurile supraterane ale clădirii. 

 Subsolul poate comunica funcţional cu casa de scări a nivelurilor supraterane, de 

regulă,printr-o uşă etanşă la foc 1 oră dispusă la cota parterului, în afara cazurilor 

în care normativul dispune altfel. 

Scările supraterane de evacuare a persoanelor pot avea rampe directe 

(neseparate) spre subsol atunci când asigură accesul la încăperi şi spaţii legate 

funcţiona de cele supraterane şi daca aceste funcţionalităţi sunt separate de restul 

subsolului cu alte destinaţii prin pereţi C0 (CA1) rezistenţi la foc minimum 3 ore 

şi uşi etanşe la foc 1 oră (1,5 ore pentru încăperi cu densitatea sarcinii termice de 

840 MJ/m2 sau mai mare). 

In casele de scări de evacuare nu vor fi fi amenajate spaţii de lucru, de 

depozitare ori cu alte destinaţii (în afară de circulaţie) şi nu vor fi introduse 

conducte de gaze naturale pentru utilizări tehnologice, conducte pentru lichide 

combustibile sau tuburi colectoare de gunoi sau alte materiale. 

Se admite amplasarea în casa scărilor a instalaţiilor care nu prezintă pericol 

de incendiu sau explozie, dacă nu reduc gabaritul necesar pentru evacuare.  

In cazul amplasării tuburilor colectoare de gunoi sau alte materiale, în încăperi 

adiacente separate, dar care comunică cu casele scărilor de evacuare, se vor lua 

măsuri corespunzătoare pentru a se împiedica pătrunderea fumului şi a focului în 

casa scării. 

Casele de scări se recomandă să fie iluminate natural, direct din exterior. 

Iluminatul natura) al caselor de scări se poate face indirect prin goluri 

protejata cu elemente rezistente la foc minimum 30 minute, din coridoare sau 

încăperi cu densitatea sarcinii termice sub 105 MJ/m2 In construcţii de gradul I... 

III de rezistenţă la foc. de regulă, iluminatul numai cu lumină artificială se admite 

dacă se asigură, în caz de incendiu, evacuarea fumului din casele de scări prin 

dispozitive automate si cu comandă manuală, având lecţiunea de cel puţin 5% din 

suprafaţa orizontală construită a acestora, dar minimum 1 

mp si se asigură funcţionarea in orice moment a unui sistem de iluminat artificial. 

Excepţie fac situaţiile nominalizate în normativ. 
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Golurile pentru (luminare practicate în pereţii exteriori ai caselor de scări 

vor fi protejate contra radiaţiei termice ce rezultă în timpul eventualelor incendii 

produse în construcţii, instalaţii sau depozite din vecinătatea lor, sau chiar în 

porţiuni ale aceleaşi construcţii, situate la distanţe mai mici decât cele admise . 

Scări de evacuare interioare deschise se admit în cazurile si condiţie 

prevederilor normativului, în funcţie da destinaţie, precum si atunci cînd asigură 

evacuarea cel mult două niveluri succesive. 

Casele de scări de evacuare, trebuie să aibă ieşiri la nivelul terenului sau al unor 

suprafeţe exterioare carosabile, astfel: 

a) direct în exterior; 

b) prin hol sau vestibul; 

c) prin coridor de maximum 10 m lungime, cu acces în exterior direct sau printr-

un 

hol ori vestibul; 

d) prin tunel de evacuare cu lungimea maximă de 200 m, cu acces în exterior si 

care este alcătuit din elemente CO (CA1J rezistente la foc corespunzător 

densităţii sarcinii termice a încăperilor adiacente, fără a fi însă mai mici de 2ore 

pentru pereţi si 1 oră pentru planşee. Uşile din pereţii tunelului vor fi rezistente la 

foc 1 oră spre încăperi cu sarcina termică peste 420 MJ/m2 

 si echipate cu dispozitive de autoînchidere automată în caz de incendiu. 

Holul, vestibulul sau coridorul prin care se asigură accesul spre exterior, trebuie 

să e separate de încăperile şi coridoarele interioare învecinate de la parter prin 

pereţi C0 [CAI) rezistenţi la foc minimum o oră, cu excepţia holurilor de tip 

atrium fa care se asigură nasurile de protecţie specific acestora. 

 Holurile de la parter, prin care se asigură accesul spre exterior a/ scărilor 9 

evacuare, pot comunica liber cu garderobe supravegheate, încăperi de recepţie 

pentru ublic şi spaţii functional necesare (comerţ, alimentaţie, întruniri, etc). 

Toate scările de vacuare a nivelurilor supraterane. Pot avea accesul spre exterior 

printr-un hol comun. 
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Scările deschise, în situaţiile admise în normativ, pot avea acces spre 

exterior prin paţiile în care sunt amplasate. 

 Inclinarea rampelor scărilor de evacuare, suprafaţa şi forma treptelor şi  

podestelor, trebuie să permită o circulaţie lesnicioasă si sigură a persoanele» 

respectându-se prevederile reglementărilor specifice. 

Scările cu rampe curbe (helicoidale) sunt considerate căi de evacuau numai în 

porţiunea de rampă în care lăţimea minimă a treptei este de 18 cm, iar lăţime 

maximă de 40 cm, dacă treptele au aceeaşi formă şi dimensiune pe toată 

desfăşurare scării. 

Scările cu trepte balansate pot fi considerate căi de evacuare, numai pentru un 

singur flux de evacuare a utilizatorilor, dacă îndeplinesc condiţiile de alcătuire: 

- dimensionare stabilite in normativ şi reglementările de specialitate; 

- In construcţiile cu trei sau mai multe niveluri, se va asigura posibilitatea de 

ridicare a furtunurilor până la locul în care urmează a fi folosite, prin 

ferestrele caselor de scări plasate pe faţadele accesibile (cu condiţia ca sub 

aceste ferestre să nu se prevăd copertine sau elemente constructive 

proeminente care să împiedice ridicarea furtunurilor. 

Atunci când casele de scări nu au ferestre, se prevăd goluri cu lăţimea de cel puţin 

20 cm situate pe aceeaşi verticală, practicate în podeşte ori între vanguri. 

Fac excepţie casele de scări prevăzute cu coloane (conducte) uscate fi» destinate 

alimentării cu apă în caz de incendiu. 

Scările de evacuare pot fi înlocuite în toate cazurile prin planuri înclinaţi dacă 

satisfac prevederile din prezentul normativ şi reglementările tehnice referitoare 

Ia scări (închidere, rezistenţă la foc, dimensionare, etc). 

Pantele planurilor înclinate vor fi de maximum 1:10 (1:8 în dreptul ieşirilor 

de clădire) şi prevăzute cu strat de uzură care să împiedice alunecarea 

persoanelor. 

b) Scări exterioare deschise 

Scările de evacuare exterioare deschise pot fi amplasate independent, in 

exteriorul construcţiei sau alipite acesteia pe maximum trei laturi. Ele pot înlocui 

scările interioare de evacuare necesare sau pot constitui o continuare a acestora, 



10 
 

dacă sunt executate din materiale C0 (CA1), cu rezistenţă la foc de minimum 15 

minute şi dacă: 

-respectă prevederile referitoare la dimensioarea scărilor de evacuare; 

-sunt protejate conform art 2.6.44. din P 118-99. 

Scările exterioare deschise de evacuare trebuie să fie astfel amplasate sau 

protejate, încât circulaţia să nu poată fi blocată de flăcările sau fumul produs - în 

caz de incendiu - în construcţia pentru care ele asigură evacuarea, ori datorită 

avarierii unor conducte de aburi, lichide sau gaze combustibile, acizi sau 

substanţe toxice, etc,amplasate la mai puţin de 3.00 m de gabaritul scării. 

Se consideră satisfăcătoare protejarea scărilor prin amplasarea lor în dreptul 

unor porţiuni pline de perete C0 (CA1) şi minimum 15 minute rezistenţă la foc, 

care în proiecţie orizontală 

depăşesc cu minimum 3,00 m 

gabaritul scării, sau prin 

ecranarea scării celemente 

rezistente la foc minim 15 

minute faţă de golurile din 

perete (cu excepţia celor ţacces 

la scări) şi conductele 

menţionate mai sus, care se află 

la distanţă mai mică 3,00 m. 

Golurile de acces la scările 

exterioare deschise se protejează prin uşi etanşe la fa 15 minute,echipate cu 

sisteme de autoînchidere sau prin treceri şicanate, corespunzător necesităţilor 

funcţionale. 

  

 

 


