INSTRUCŢIUNI DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR LA PARCAJE SUBTERANE,
SPATII DE GARARE SI PARCARI PENTRU AUTOTURISME
In parcajele subterane pentru autoturisme se respecta prevederile reglementarilor tehnice specifice.
 In interiorul parcajelor subterane, se interzice amenajarea de incaperi sau spatii, cu exceptia celor
proiectate, in special destinate depozitarii de materiale si produse combustibile.
 Parcarea autoturismelor in garaje se face in spatii special destinate si marcate in acest scop,
interzicandu-se parcarea acestora pe rampele auto si circulatii, astfel incat sa se asigure evacuarea
rapida in caz de incendiu.
 Se interzice parcarea pe platformele si in spatiile pentru garare a autoturismelor care prezinta
scurgeri de combustibil.
In spatiile destinate gararii autoturismelor se interzic urmatoarele:
- completarea sau scoaterea de carburanti din rezervoarele autovehiculelor ori transvazarea
lichidelor combustibile;
- incarcarea acumulatoarelor, altele decat pentru autovehicule electrice;
- fumatul, utilizarea flacarii deschise sau a altor surse de foc pentru pornirea motoarelor ori in
alte scopuri;
- executarea operatiilor sau lucrarilor de intretinere sau de reparare a autovehiculelor,
indiferent de natura, durata sau complexitatea acestora, cu exceptia inlocuirii rotilor;
- pastrarea sau depozitarea de materiale, cum sunt carpe, lavete, bumbac si altele asemenea;
- depozitarea, chiar si temporara, de carburanti, lubrifianti, uleiuri si alte materiale
combustibile, inflamabile, corozive si radioactive.
INSTRUCŢIUNI DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR
LA EXPLOATAREA TABLOURILOR GENERALE DE DISTRIBUŢIE ELECTRICĂ
Tablourile electrice generale de distribuţie vor fi închise în permanenţă cu cheia, accesul la ele fiind
permis numai electricianului de serviciu, precum şi organelor de control şi verificare. Încăperea şi
elementele tabloului vor fi în perfectă stare de curăţenie ( fără praf, scame etc.). Pe partea interioară
a tabloului general de distribuţie se afişează schema cu circuitele electrice pentru ca în caz de
necesitate să poată fi identificată şi întreruptă operativ alimentarea.
La toate tipurile de tablouri electrice, legăturile trebuie realizate conform reglementărilor, iar în
apropierea tablourilor se interzice păstrarea materialelor şi a substanţelor combustibile, precum şi
blocarea accesului la acestea.
Se va păstra curăţenia, iar la tablourile capsulate, garniturile de etanşare vor fi în bună stare şi bine
strânse (fixate).
Se interzice legarea directă la bornele tabloului de distribuţie a lămpilor de iluminat, a motoarelor
electrice sau a altor consumatori de energie electrică.
Tablourile electrice de distribuţie, releele, contactoarele etc. vor fi prevăzute cu carcase de protecţie,
iar la tablouri se vor întrebuinţa numai siguranţe calibrate conform normelor în vigoare.
Se interzice înlocuirea siguranţelor fuzibile arse cu fir de liţă, staniol sau cu alte materiale cu
rezistenţă 56 electrică necalibrată.
Clemele siguranţelor lamelare nu se fixează pe lemn, carton sau alte materiale combustibile.
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Se interzice supraîncărcarea circuitelor prin racordarea mai multor consumatori decât cei prevăzuţi
pentru instalaţia respectivă. Se va urmări ca temperatura conductoarelor în sarcină să nu depăşească
temperatura admisă.
Toate utilajele şi aparatele electrice vor fi prevăzute cu plăci pe care sunt precizate caracteristicile
lor şi schema de conexiuni.
INSTRUCŢIUNI DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR
LA EXPLOATAREA INSTALAŢIILOR UTILITARE
Pe timpul exploatării instalaţiilor utilitare aferente construcţiilor se interzic:
a) neasigurarea supravegherii conform instrucţiunilor de funcţionare;
b) funcţionarea fără sistemele, aparatele şi echipamentele necesare conform instrucţiunilor de
funcţionare pentru controlul şi menţinerea parametrilor privind siguranţa în funcţionare sau
înlocuirea acestora cu altele supradimensionate;
c) întreţinerea necorespunzătoare a elementelor prevăzute pentru izolare termică sau electrică ori
pentru separare;
d) depăşirea termenelor stabilite pentru efectuarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii sau
executarea necorespunzătoare a acestora;
e) executarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii sau a unor modificări de către personal
neautorizat;
f) utilizarea de improvizaţii care să prezinte risc de incendiu şi/sau de explozie;
g) neasigurarea protecţiei la foc corespunzătoare faţă de materialele şi substanţele combustibile
existente în spaţiul în care sunt utilizate;
h) lăsarea în funcţiune a instalaţiilor utilitare aferente construcţiilor peste programul stabilit, în
cazurile în care instrucţiunile specifice interzic acest lucru.
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