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INSTRUCŢIUNI DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR LA ARHIVĂ  
 

   Se interzice amenajarea depozitelor de arhiva  in urmatoarele conditii: 
- in apropierea magaziilor cu substante combustibile, inflamabile sau explozive 
- in mansardele sau podurile cladirilor 

  Instalatiile electrice trebuie sa fie astfel executate incat sa permita deconectarea din afara 
depozitului 

 Deseurile de hartie si ambalajele rezultate in urma despachetarilor, sortarilor si livrarilor se 
indeparteaza zilnic din spatiile de depozitare  

 Intre corpurile de iluminat cu incandescenta si materialele combustibile trebuie sa se asigure o 
distanta de minim 0,5 m 

 Rafturile, fisetele, dulapurile si rastelele utilizate trebuie sa fie confectionate din materiale 
incombustibile sau ignifugate 

 Amplasarea rafturilor, rastelelor si dulapurilor se va face astfel incat in caz de incendiu sa se 
asigure accesul in orice punct al depozitului, pentru stingerea incendiului si evacuarea 
materialelor. 

  Hârtia, cărţile, documentele de arhivă se depozitează în stive sau rafturi, asigurându-se spaţii, 
culoare pentru intervenţie în caz de incendiu; 

  La depozitarea hârtiei, documentelor de arhivă în rafturi sau stive se vor asigura distanţe faţă 
de corpurile de iluminat şi alte instalaţii, potrivit reglementărilor tehnice; 

  Se interzice  fumatul in depozite, magazii, arhive. 

 In vederea prevenirii incendiilor in arhivă/birouri este interzis: 
- focul deschis 
- folosirea unor mijloace de incalzire improvizate sau neomologate (resouri, radiatoare 

electrice etc.) 
- depozitarea materialelor inflamabile si a altor substante ce pot constitui surse de 

izbucnire a incendiilor 
- la terminarea programului de lucru, aparatele electrocasnice si mijloacele de 

incalzire/ventilatie/climatizare locala se deconecteaza, iar iluminatul artificial si 
alimentarea cu energie electrica a calculatoarelor si a altor aparate cu alimentare electrica 
care nu necesita functionare permanenta se intrerup 

 Personalul din depozite  şi magazii este obligat să menţină în permanenţă curăţenia la locul  de 
muncă 

 Se interzice amplasarea meselor, scaunelor, bancilor, fisetelor sau a altui mobilier in apropierea 
usilor de evacuare sau pe circulatiile, holurile, culoarele care constituie cai de evacuare in caz 
de incendiu. 

Pentru documentele cu valoare deosebită, se va asigura o protecţie deosebită, iar în caz de 
incendiu se va organiza salvarea  cu prioritate a acestora. 
 

REGULI  DE URMAT ÎN FIECARE BIROUPENTRU PREVENIREA 
INCENDIILOR 

 Deseurile de hartie vor fi colectate in cosuri si evacuate la terminarea programului 
 La terminarea programului de lucru, aparatele electrocasnice si mijloacele de 

incalzire/ventilatie/climatizare locala se deconecteaza, iar iluminatul artificial si alimentarea cu 
energie electrica a calculatoarelor si a altor aparate cu alimentare electrica care nu necesita 
functionare permanenta se intrerup 
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 Activitatea biroului se organizaează astfel încât să nu se creeze aglomerări de persoane şi nu se 
vor supraîncărca cu mobilier şi echipament specific, pentru a nu îngreuna sau bloca evacuarea 
în caz de incendiu 

 Se interzice fumatul si utilizarea focului deschis in astfel de spatii 
 Se interzice folosirea unor mijloace de incalzire improvizate sau neomologate (resouri, 

radiatoare electrice etc.) sau utilizarea cablurilor electrice improvizate 
 Se interzice depozitarea materialelor inflamabile si a altor substante ce pot constitui surse de 

izbucnire a incendiilor 
 Pe timpul exploatarii instalatiilor, echipamentelor si aparaturii de calcul electronic, se va 

asigura permanent mentinerea conditiilor si parametrilor de exploatare privind protectia la foc, 
cuprinse in documentatiile de proiectare si realizare a acestora. 

 Se interzice amenajarea de arhive temporare in birouri.  
 Pentru documentele cu valoare deosebită, se va asigura o protecţie deosebită, iar în caz de 

incendiu se va organiza salvarea  cu prioritate a acestora. 
 Se interzice amplasarea meselor, scaunelor, bancilor, fisetelor sau a altui mobilier in apropierea 

usilor de evacuare sau pe circulatiile, holurile, culoarele care constituie cai de evacuare in caz 
de incendiu. 

 CĂILE DE EVACUARE SE MENȚIN LIBERE 
 

SUBSTANŢE DE STINS INCENDIU: 

 material plastic, hârtie, lemn, textile – apă, pulbere şi gaz (stingător tip P6, G6) 
 în birouri  – apă şi pulbere (stingător tip P6) 
 instalaţii electrice - pulbere şi gaz ((stingător tip P6, G6)  
 echipamente informatice (calculatoare, imprimante, Tv, staţie emise recepţie, etc) -  pulbere 

şi gaz ((stingător tip P6, G6) 
 

 APA NU SE FOLOSEŞTE LA STINGEREA INCENDIILOR IZBUCNITE ÎN 
ZONE CU INSTALAŢII ELECTRICE SUB TENSIUNE   

       

 


