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A C T E  A L E  O R G A N E L O R  D E  S P E C I A L I T A T E
A L E  A D M I N I S T R A Ț I E I  P U B L I C E  C E N T R A L E

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

O R D I N
pentru aprobarea reglementării tehnice „Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor,

Partea a III-a — Instalații de detectare, semnalizare și avertizare”, indicativ P118/3-2015*)

În conformitate cu prevederile art. 10 și art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările
ulterioare, ale art. 2 alin. (3) și (4) din Regulamentul privind tipurile de reglementări tehnice și de cheltuieli aferente activității de
reglementare în construcții, urbanism, amenajarea teritoriului și habitat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 203/2003, cu
modificările și completările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. 1.016/2004 privind măsurile pentru organizarea și realizarea
schimbului de informații în domeniul standardelor și reglementărilor tehnice, precum și al regulilor referitoare la serviciile societății
informaționale între România și statele membre ale Uniunii Europene, precum și Comisia Europeană, cu modificările și completările
ulterioare,

având în vedere Procesul-verbal de avizare nr. 1 din 18 martie 2014 al Comitetului tehnic de specialitate CTS 10 —
Instalații și echipamente pentru construcții, Procesul-verbal de avizare nr. 1 din 25 aprilie 2014 al Comitetului tehnic de coordonare
generală din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Avizul nr. 2 din 26 martie 2013 al Inspectoratului
General pentru Situații de Urgență,

în temeiul art. 4 pct. II lit. e) și al art. 12 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea și funcționarea
Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul dezvoltării regionale și administrației publice emite prezentul ordin.

Art. 1. — Se aprobă reglementarea tehnică „Normativ privind
securitatea la incendiu a construcțiilor, Partea a III-a — Instalații
de detectare, semnalizare și avertizare”, indicativ P118/3-2015,
prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul
ordin.

Art. 2. — Prezentul ordin1) se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

Art. 3. — La data intrării în vigoare a prezentului ordin,
Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului
nr. 2.014/2002 pentru aprobarea reglementării tehnice
„Normativ pentru proiectarea și executarea instalațiilor electrice
de semnalizare a incendiilor și a sistemelor de alarmare contra
efracției din clădiri”, indicativ I18/2-20022), precum și orice alte
dispoziții contrare își încetează aplicabilitatea.

�
Reglementarea tehnică aprobată prin prezentul ordin a fost

adoptată cu respectarea procedurii de notificare nr. RO/0193/2013
din 12 apr i l ie  2013,  prevăzută de Hotărârea
Guvernulu i  nr.  1.016/2004 privind măsurile pentru
organizarea și realizarea schimbului de informații în domeniul
standardelor și reglementărilor tehnice, precum și al regulilor
referitoare la serviciile societății informaționale între România și

statele membre ale Uniunii Europene, precum și Comisia
Europeană, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 664 din 23 iulie 2004, cu modificările și completările
ulterioare, care transpune Directiva 98/34/CE a Parlamentului
European și a Consiliului din 22 iunie 1998 de stabilire a unei
proceduri pentru furnizarea de informații în domeniul
standardelor și reglementărilor tehnice, publicată în Jurnalul
Oficial al Comunităților Europene, seria L, nr. 204 din 21 iulie
1998, modificată prin Directiva 98/48/CE a Parlamentului
European și a Consiliului din 20 iulie 1998, publicată în Jurnalul
Oficial al Comunităților Europene, seria L, nr. 217 din 5 august
1998, precum și de Regulamentul (UE) nr. 1.025/2012 al
Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012
privind standardizarea europeană, de modificare a Directivelor
89/686/CEE și 93/15/CEE ale Consiliului și a Directivelor
94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE,
2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE și 2009/105/CE ale
Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a
Deciziei 87/95/CEE a Consiliului și a Deciziei nr. 1.673/2006/CE
a Parlamentului European și a Consiliului, publicat în Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 316 din 14 noiembrie
2012.

p. Ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
Shhaideh Sevil,
secretar de stat

București, 9 martie 2015.
Nr. 364.

*) Ordinul nr. 364/2015 a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 243 din 9 aprilie 2015 și este reprodus și în acest număr bis.
1) Ordinul și anexa se publică și în Buletinul Construcțiilor editat de către Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Construcții, Urbanism și Dezvoltare

Teritorială Durabilă „URBAN-INCERC”.
2) Reglementarea tehnică „Normativ pentru proiectarea și executarea instalațiilor electrice de semnalizare a incendiilor și a sistemelor de alarmare contra

efracției din clădiri”, indicativ I18/2-2002, a fost publicată în Buletinul Construcțiilor nr. 6/2004, editat de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Construcții,
Urbanism și Dezvoltare Teritorială Durabilă „URBAN-INCERC”.
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CAPITOLUL 1 - OBIECT �I DOMENIU DE APLICARE 
1.1. Prezentul normativ cuprinde prevederi obligatorii la proiectarea, executarea, punerea în 
func�iune �i exploatarea instala�iilor de detectare, semnalizare �i avertizare a incendiilor din 
construc�ii, în scopul îndeplinirii cerin�ei esen�iale a construc�iilor �i de satisfacere a 
exigen�elor de siguran�� a utilizatorilor. 
1.2. Normativul este destinat proiectan�ilor, executan�ilor, verificatorilor de proiecte, 
exper�ilor tehnici �i responsabililor tehnici cu execu�ia, proprietarilor sub orice titlu �i 
utilizatorilor construc�iilor care se echipeaz� cu astfel de instala�ii. 
1.3. Prevederile prezentului normativ se aplic� la proiectarea, executarea �i exploatarea 
instala�iilor de detectare, semnalizare �i avertizare a incendiilor din construc�iile civile, de 
produc�ie �i/sau depozitare �i mixte. 
1.4. Prevederile normativului se aplic� instala�iilor precizate la art. 1.3. din construc�iile noi 
sau din construc�iile existente supuse moderniz�rii, schimb�rii destina�iei �i/sau refacerii 
instala�iilor. 
1.5. Nu fac obiectul prezentului normativ instala�iile de detectare, semnalizare �i avertizare a 
incendiilor pentru: 

� construc�ii subterane hidroenergetice;  
� metrou, porturi �i aeroporturi; 
� exploat�ri miniere în subteran; 
� instala�iile de detectare �i alarm� din sistemele de transport pneumatic, etc. 
� organizare de �antier; 
� instala�ii tehnologice în aer liber; 
� construc�ii nucleare; 
� obiective în re�elele structurilor de ap�rare na�ional�, ordine public�, siguran�� 

na�ional� �i altele asemenea nominalizate prin acte normative ale conducatorilor 
structurilor respective; 

La aceste instala�ii se aplic� prevederile corespunz�toare, elaborate de structurile 
respective, aprobate potrivit legii. 
1.6. Standardele de referin�� men�ionate în prezentul normativ se consider� cu edi�ia în 
vigoare (Capitolul 6). 
1.7. În anex� la prezentul normativ sunt prezentate exemple de calcul  
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CAPITOLUL 2 - TERMINOLOGIE SPECIFIC� 
 
Pentru scopurile acestui normativ, se folosesc urm�toarele defini�ii:  

2.1. instala�ie de detectare, semnalizare �i avertizare incendiu (IDSAI) – ansamblu 
complex de echipamente electrice care are rolul de a  asigura supravegherea unei cl�diri, 
sau incinte în vederea detect�rii, semnaliz�rii �i avertiz�rii asupra izbucnirii unui incendiu, 
în timp util interven�iei în sensul localiz�rii �i ac�ion�rii împotriva  acestuia. 
2.2. afi�aj alfanumeric – indicator capabil s� furnizeze informa�ii prin afi�area mesajelor 
compuse din texte �i/sau caractere numerice. 
2.3. alarm� de incendiu - indica�ie vizual�, audibil� sau tactil� a incendiului. 
2.4. alarm� fals� – alarm� de incendiu provocat� de alte cauze decât incendiul. 
2.5. anularea semnaliz�rii audibile - opera�ie manual� care permite oprirea semnalului 
audibil al unui dispozitiv acustic capabil de a fi reactivat automat de un nou eveniment. 
2.6. autoritate oficial� - organism care dispune de autoritate juridic� conform legisla�iei 
locale, regionale, na�ionale sau europene. 
2.7. avertizare de defect - semnal perceptibil de defect.  
2.8. cale de transmisie -conexiune fizic�, extern� carcasei ECS (vezi 2.30) pentru 
transmisia de informa�ii �i/sau a tensiunii de alimentare dintre ECS �i celelalte 
componente ale unui sistem de detectare �i alarmare la incendiu (a�a cum este definit în 
SR EN 54-1), �i/sau între p�r�i ale unui ECS con�inute în carcase diferite. 
Constituie suportul de transmisie a mesajelor �i a comenzilor în cadrul unei instala�ii de 
detectare, semnalizare �i avertizare incendiu. 
2.9. circuit -ansamblu interconectat de cabluri, componente �i elemente, conectat la un 
echipament de control �i semnalizare astfel încât singura sa leg�tur� cu alte p�r�i ale 
sistemului de detectare �i alarm� la incendiu are loc prin echipamentul de control �i 
semnalizare �i este controlat� de echipamentul de control �i semnalizare. 

- un circuit poate avea mai mult decât o singur� leg�tur� cu echipamentul de control �i 
semnalizare (ca în cazul unui circuit în bucl�, conectat la ambele sale capete la 
echipamentul de control �i semnlizare) 

- dac� dou� sau mai multe cabluri sunt conectate direct în interiorul echipamentului de 
control �i semnalizare, f�r� posibilitatea de control a acestei leg�turi, aceste cabluri 
se consider� p�r�i ale aceluia�i circuit. 

2.10. circuit de detectare - calea de transmisie care leag� puncte la ECS. 
2.11. compartiment de incendiu - compartiment ale c�rui elemente de delimitare trebuie 
s� aib� o rezisten�� la foc stabilit� prin reglement�rile specifice aplicabile construc�iilor. 
2.12. component� - dispozitiv definit ca �i component� de tip 1 sau tip 2 în SR EN 54-13. 
2.13. condi�ie de func�ionare normal� - condi�ie a unui sistem instalat �i alimentat de la 
sursa primar� de energie �i care nu are indica�ii de alarme de incendiu, avertiz�ri de defect 
sau dezactiv�ri. 
2.14. date de func�ionare - date care se pot modifica temporar în timpul func�ion�rii, fie 
automat, fie prin comenzi manuale. 
2.15. date specifice - date modificabile cerute de exploatarea unui ECS pentru o 
configura�ie determinat� a sistemului. 
2.16. declan�ator manual de alarmare  (buton de semnalizare manual�) (fig. 3.1 - 
componenta D) - component� a  IDSAI care este utilizat� pentru semnalizarea manual� a 
alarmei;  

     Declan�atoarele manuale de alarmare, dup� metoda de activare, sunt:  
- tip A - cu activare direct� – la care schimbarea st�rii de alarm� este ini�iat�, f�r� a fi 
nevoie de o alt� ac�iune manual�, când elementul  de siguran�� este spart sau deplasat; 
- tip B -cu activare indirect� -  la care pentru schimbarea st�rii de alarm� este nevoie 
de o ac�iune manual� separat� dup� ce elementul de siguran�� este spart sau deplasat. 
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2.17. defect - defec�iune produs� în sistem, care pune în pericol func�ionarea corect� a 
sistemului. 
2.18. defect de izola�ie fa�� de p�mânt / de punere la p�mânt - conexiune nedorit� între 
p�mânt �i orice element  al ECS, c�i de transmisie spre ECS sau c�i de transmisie dintre 
elementele ECS. 
2.19. detector de incendiu (fig. 3.1 - componenta A) - component� a  IDSAI care con�ine 
cel pu�in un senzor �i care, constant sau la intervale regulate, monitorizeaz� cel pu�in un 
parametru fizic �i/sau chimic asociat cu incendiul �i furnizeaz� cel pu�in un semnal 
corespunz�tor la echipamentul de control �i semnalizare (fig. 3.1 - elementul B).  

Decizia de a da alarma de incendiu poate fi luat� de detector sau de o alt�  component� 
a IDSAI, de exemplu de echipamentul de control �i semnalizare.  

În afara detectoarelor care urmeaz� a fi enumerate �i combina�iile lor posibile, pot fi 
întâlnite �i alte tipuri de detectoare.  

Detectoarele de incendiu pot fi clasificate dup� diferite criterii:  
- parametrul detectat (a se vedea defini�iile 2.22.1, 2.22.2, 2.22.6, 2.22.7 �i 2.22.13); 
- modul în care detectorul r�spunde la parametrul detectat (a se vedea defini�iile 

2.22.8, 2.22.9 �i 2.22.19); 
- configura�ia detectorului (a se vedea definitiile 2.22.11, 2.22.12 �i 2.22.16);  
- posibilitatea de reanclan�are a detectorului (a se vedea defini�iile 2.22.15 �i 

2.22.18);  
- amovibilitatea detectorului (a se vedea defini�iile 2.22.3 �i 2.22.10); 
- tipul de semnal transmis (a se vedea definitiile 2.22.4, 2.22.5, 2.22.14 �i 2.22.17). 
2.19.1. detector de c�ldur� - detector care r�spunde la o cre�tere de temperatur�. 
2.19.2. detector de fum - detector sensibil la particulele produse de combustie �i/sau 

piroliz� suspendate în atmosfer� (aerosoli). 
Detectoarele de fum pot fi clasificate dup� cum urmeaz�:  

2.19.2.1. detector de fum cu camera de ionizare: detector sensibil la produse de 
combustie capabile s� afecteze curen�ii de ionizare din interiorul 
detectorului. 

2.19.2.2. detector de fum prin aspira�ie: detector de fum în care aerul �i aerosolii 
sunt atra�i cu ajutorul unei re�ele de prelevare (sistem de aspira�ie) �i 
îndrepta�i c�tre unul sau mai multe elemente sensibile. 

2.19.2.3. detector optic de fum: detector sensibil la produse de combustie 
capabile s� afecteze absorb�ia sau difuzia unei radia�ii electromagnetice în 
domeniul infraro�u, vizibil �i/sau ultraviolet. 

2.19.3. detector amovibil - detector care permite demontarea u�oar� din pozi�ia sa 
normal� de func�ionare pentru între�inere. 

2.19.4. detector analogic - detector care genereaz� un semnal de ie�ire ce reprezint� 
valoarea parametrului sesizat. Acesta poate fi un semnal analogic real (adev�rat) 
sau un echivalent al valorii sesizate codat digital. 

2.19.5. detector cu dou� st�ri - detector care genereaz� una din cele dou� st�ri de 
ie�ire relativ la condi�iile de "veghe" sau "alarm� de incendiu". 

2.19.6. detector de flacar� - detector care r�spunde la radia�ia electromagnetic� emis� 
de fl�c�rile unui incendiu. 

2.19.7. detector de gaz - detector sensibil la produse de combustie �i/sau 
descompunere termic�. 

2.19.8. detector de rat� de cre�tere (velocimetric) - detector care ini�iaz� o alarm� 
când rata de schimbare a parametrului m�surat cu timpul dep��e�te o anumit� 
valoare, pentru un timp suficient. 
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2.19.9. detector diferen�ial - detector care ini�iaz� o alarm� când diferen�a (în mod 
normal mic�) între m�rimile parametrului m�surat în dou� sau mai multe locuri 
dep��e�te o anumit� valoare, pentru un timp suficient. 

2.19.10. detector inamovibil - detector care nu permite demontarea u�oar� din pozi�ia 
normal� de func�ionare, pentru între�inere. 

2.19.11. detector liniar - detector care r�spunde la parametrul sesizat în vecin�tatea 
unei linii continue. 

2.19.12. detector multipunctual - detector care r�spunde la parametrul sesizat în 
vecin�tatea unui num�r de puncte fixe. 

2.19.13. detector multisenzor - detector care r�spunde la mai mult de un parametru al 
incendiului. 

2.19.14. detector multistare - detector care genereaz� o stare de ie�ire dintr-un num�r 
limitat (mai mare de dou�) în leg�tur� cu condi�iile de "veghe", "alarm�" sau cu 
alte condi�ii anormale. 

2.19.15. detector neresetabil:   
- detector care, dup� r�spuns, necesit� înlocuirea uneia sau a mai multor 
componente pentru a trece în stare normal� de veghe;  
- detector care, dup� r�spuns, nu mai poate fi trecut în starea normal� de veghe. 

2.19.16. detector punctual - detector care r�spunde la parametrul sesizat în 
vecin�tatea unui punct fix. 

2.19.17. detector radio (wireless) - detector care utilizeaz� frecven�e radio (c�i de 
comunica�ie radio) pentru comunica�ia  cu echipamentul de control �i 
semnalizare. 

2.19.18. detector resetabil - detector care, dup� r�spuns, poate fi trecut din starea de 
alarm� în starea normal� de veghe, din momentul în care condi�iile care au 
declan�at intrarea lui în stare de alarm� înceteaz�, f�r� a fi necesar s� se 
înlocuiasc� unul din elementele sale. 
Un detector resetabil poate fi: 

2.19.18.1. detector autoresetabil - care trece automat în starea  normal� de veghe; 
2.19.18.2. detector resetabil de la distan�� - care poate fi trecut în starea normal� 

de veghe printr-o ac�ionare efectuat� de la distan��; 
2.19.18.3. detector resetabil local - care poate fi trecut în stare normal� de veghe 

printr-o ac�ionare manual� efectuat� la detector;  
2.19.19. detector static - detector care ini�iaz� o alarm� când m�rimea parametrului 

m�surat dep��este o anumit� valoare, pentru un timp suficient.  
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2.20. dispozitiv autonom de alarmare la fum - dispozitiv prev�zut cu alimentare local� 
(baterii) care con�ine elemente de detectare a fumului �i care declan�eaz�  alarma (cu 
aplica�ii în domeniul casnic). 
2.21. dispozitiv de alarmare (fig. 3.1 - componenta C) - component� a IDSAI neinclus� 
în echipamentul de control �i semnalizare, care este utilizat� pentru a avertiza starea de 
incendiu (siren�,  semnalizator optic). 
2.22. distan�� de c�utare - distan�a maxim� pe care o persoan� trebuie s-o parcurg� în 
interiorul unei zone pentru identificarea detectorului neadresabil care a ini�iat un semnal 
de alarm�.     
2.23. dispozitiv de transmisie a alarmei ( fig. 3.1 - componenta E) -echipament 
intermediar care transmite un semnal de alarm� de la  echipamentul de control �i 
semnalizare  la o sta�ie de recep�ie a alarmei. 
2.24.  dispozitiv de transmisie semnal de defect (fig. 3.1 - componenta J) - echipament 
care transmite un semnal de defect de la ECS  la o sta�ie de recep�ie semnal de defect. 
2.25. document na�ional - document publicat de organisme na�ionale de standardizare, 
con�inând recomand�ri sau cerin�e pentru sistemele instalate la nivel na�ional �i care nu are 
aplicabilitate general� pentru toate ��rile CE. 
2.26. echipament adresabil – orice echipament (de exemplu: detector, declan�ator 
manual, siren�, modul) identifcat printr+o adres� unic� în sistem capabil s� utilizeze un 
protocol de comunicare cu ECS �i care îndepline�te o func�ie de detectare, semnalizare sau 
comand�.   
2.27. echipament auxiliar - echipament care poate declan�a sau poate fi declan�at de un 
sistem de detectare �i alarm� la incendiu. 
2.28. echipament conven�ional – echipament realizat pe arhitectura conven�ional� cu 
identificarea st�rii de alarm� sau defect la nivelul liniei nu al dispozitivului. 
2.29. echipament de alimentare cu energie electric� (fig. 3.1 - componenta L) 
component� a  IDSAI  care alimenteaz� cu energie electric� echipamentul de control �i 
semnalizare. Echipamentul de alimentare cu energie include multiple surse de alimentare 
(sursa de baz� - re�eaua electric� na�ional�, surse de rezerv� : baterie de acumulatoare, 
grup electrogen,  UPS). 
2.30. echipament de control �i semnalizare (ECS) (fig. 3.1 - componenta B) - 
component� a IDSAI prin intermediul c�reia alte componente ale aceluia�i sistem sunt 
alimentate cu energie �i care este utilizat� pentru:  

a) a recep�iona semnale de la detectoare �i/sau declan�atoare manuale 
de alarmare;  

b) a determina dac� aceste semnale corespund unei condi�ii de alarm�;  
c) a indica optic �i acustic o condi�ie de alarm�;  
d) a indica locul pericolului de incendiu;  
e) a înregistra (dac� este posibil) oricare din aceste informatii 

�i pentru:  
f) a monitoriza func�ionarea sistemului în scopul  avertiz�rii optice �i 

acustice a oric�rui defect (scurtcircuit, întreruperea c�ii de 
transmisie/ comand�, defect în alimentarea cu energie);  

g) a transmite semnalul de alarm� (dac� se cere) la dispozitivele de 
alarm� la incendiu (a se vedea 2.3) �i/sau c�tre serviciul de 
pompieri, direct sau prin intermediul unui echipament de transmisie 
a alarmei la incendiu; 

h) a transmite comanda  la un echipament de protec�ie împotriva 
incendiului (ac�ionare pompe incendiu, sprinklere, drencere  etc.). 
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2.31. echipament de protec�ie împotriva incendiului (fig. 3.1 - elementul H) - 
echipament automat de control �i de interven�ie împotriva incendiului ( de exemplu, o 
instala�ie de stingere). 
2.32. incendiu - proces de piroliz� sau de ardere care necesit� investigare �i/sau ac�iuni 
corective pentru a preveni punerea în pericol a vie�ii sau a bunurilor. 
2.33. indicator - dispozitiv care-�i poate schimba starea pentru a furniza informa�ii. 
2.34. persoan� de configurare (responsabil� cu configurarea) - persoan� care execut� 
procesul de configurare �i de punere în func�iune a unui sistem de detectare �i de alarm� a 
incendiilor, în condi�iile legii. 
2.35. inspec�ie - procese definite prin care sistemul, func�ionarea �i indica�iile sale sunt 
verificate manual la intervale de timp predefinite. 
2.36. instalare - lucr�ri de montare �i interconectare a componentelor �i elementelor unui 
sistem. Instalarea poate fi executat� de una sau mai multe p�r�i. 
2.37. instalator - persoan� sau operator economic responsabil�/responsabil de întregul 
proces de instalare sau de o parte din acesta. 
2.38. între�inere - lucr�ri de inspec�ie, service �i repara�ii necesare pentru a men�ine buna 
func�ionare a  sistemului instalat. 
2.39. modul - parte a unui program care îndepline�te func�ii specifice. 
2.40. panou repetor de afi�are - panou care reproduce toate sau o parte din indica�iile 
echipamentului de control �i semnalizare. 
2.41. panou sinoptic - reprezentare schematic� a cl�dirii, con�inând indica�ii active 
asociate în mod direct cu organizarea cl�dirii. 
2.42. personal tehnic de punere în func�iune - persoan� care execut� procesul de punere 
în func�iune, în condi�iile legii. 
2.43. plan de zone - diagram� care indic� limitele geografice ale zonelor �i, dac� este 
necesar, c�ile de acces c�tre zone. 
2.44. prealarm� - avertizare dat� în cazul în care semnalul înregistrat de un detector 
dep��e�te nivelul normal, îns� nu atinge înc� nivelul de alarm�. 
2.45. prima stare de alarm� - stare a unui ECS determinat� de recep�ia primului semnal 
de alarm�, pe durata c�reia func�ii obligatorii ale ECS pot fi inhibate. 
2.46. primul semnal de alarm� - semnal de la un detector de incendiu care este 
interpretat ca o alarm� la incendiu, dar dup� care ECS intr� în prima stare de alarm�. 
2.47. program -software necesar unui ECS pentru ca el s� fie conform cel pu�in cu 
condi�iile din SR EN 54-2, incluzând ini�ializarea datelor, vectorii de resetare �i de 
întrerupere, codul de utilizare �i declara�iile. 
2.48. punct - component� legat� la un circuit de detectare care este capabil s�  transmit� 
sau s� recep�ioneze informa�ii referitoare la detectarea incendiului. 
2.49. punct adresabil - punct care poate fi identificat individual prin intermediul adresei 
unice în ECS.  
2.50. punere în func�iune(PIF) -proces în cadrul c�ruia se verific� dac� sistemul instalat 
îndepline�te cerin�ele definite, se finalizeaz� �i se ajusteaz� parametrii func�ionali. 
2.51. recep�ie - decizie asupra faptului c� sistemul instalat îndepline�te cerin�ele unor 
specifica�ii anterior acceptate  
2.52. repara�ie - lucr�ri ocazionale, necesare pentru restabilirea func�ion�rii corecte a 
sistemului instalat. 
2.53. sarcin� în veghe - putere consumat� de sistem în lipsa aliment�rii de la sursa 
primar� de energie, îns� în condi�ie de func�ionare în veghe. 
2.54. sarcin� la alarm� - putere maxim� (de obicei electric�) necesar� în caz de incendiu 
2.55. scenariu de securitate la incendiu - constituie acea parte a pieselor scrise ale 
proiectului construc�iei, instala�iei sau amenaj�rii, care sintetizeaz� regulile �i m�surile de 
ap�rare împotriva incendiilor stabilite prin  documenta�iile tehnice de proiectare/execu�ie 
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elaborate. (Ordinul MAI nr.130/207). 
2.56. semnal de confirmare alarm� - semnal de la un detector de incendiu sau buton de 
semnalizare manual� care termin� prima stare de alarm�. 
2.57. semnal de defect - semnal destinat indic�rii producerii unui defect. 
2.58. semnal de incendiu - semnal destinat indic�rii producerii unui incendiu. 
2.59. service - procese de rutin� ale lucr�rilor efectuate la un sistem (incluzând cur��area, 
realinierea, ajustarea �i înlocuirea), executate la intervale de timp predefinite. 
2.60. sistem conectat în re�ea - sistem de detectare �i alarm� la incendiu în care mai 
multe echipamente de control �i semnlizare sunt interconectate �i pot schimba informa�ii. 
2.61. sistem  de comand� automat� pentru stingerea incendiului (fig. 3.1 - component� 
G) - dispozitiv automat folosit pentru ac�ionarea unui echipament de protec�ie împotriva 
incendiului, dup� recep�ia unui semnal de la ECS. 
2.62. sistem de management al situa�iilor de pericol - sistem de afi�are �i gestionare a 
mesajelor de pericol transmise de sistemele de detectare a incendiilor �i de alte sisteme 
conectate. De regul�, acest sistem este sus�inut de programe specializate rulate pe diverse 
sisteme informatice. 
2.63. sistem ierarhizat - sistem conectat în re�ea în care un echipament de control �i 
semnalizare este definit ca echipament principal de comand� �i semnalizare �i în care 
echipamentul principal de comand� �i semnalizare este capabil: 

a) s� recep�ioneze �i/sau s� transmit� semnale de la/c�tre echipamentele de 
control �i semnalizare subordonate  

b) s� indice starea echipamentelor de control �i semnalizare subordonate 
2.64. sistem instalat - sistem dup� încheierea instal�rii �i punerii în func�iune. 
2.65. stare func�ional� - stare a ECS caracterizat� prin semnalizare(�ri) obligatorii. 
St�rile de func�ionare recunoscute în standardul european SR EN 54-2 sunt urm�toarele: 

- starea de alarm� la incendiu, când este semnalizat� alarma la incendiu; 
- starea de defect, când este semnalizat un defect; 
- starea de dezactivare, când este semnalizat� o dezactivare; 
- starea de testare, când este semnalizat� o testare a func�ion�rii; 
- starea de veghe, când ECS este alimentat de o surs� de alimentare electric� conform� 
cu EN 54-4 �i în absen�a semnaliz�rii oric�rei alte st�ri. 

2.66. sta�ie de recep�ie alarm� la incendiu (fig. 3.1 - componenta F) - centru  de la care 
pot fi ini�iate în orice moment m�surile necesare de protec�ie �i de interven�ie pentru 
stingerea incendiului.  
2.67. sta�ie de recep�ie semnal de defect (fig. 3.1 - componenta K) - centru  de la care 
pot fi ini�iate m�surile corective necesare. 
2.68. ter�� parte - organism sau organiza�ie, alta decât instalatorul, furnizorul sau 
cump�r�torul. 
2.69. timp de interven�ie la incendiu - interval de timp dintre alarm� �i sosirea 
personalului specializat al pompierilor.  
2.70. utilizator - persoan� sau organiza�ie care de�ine controlul cl�dirii (sau a unei p�r�i 
din cl�direa) unde este instalat IDSAI. 
2.71. verificare - proces prin care instalatorul sau alt contractor asigur� cump�r�torul în 
privin�a conformit��ii sistemului instalat cu cerin�ele definite. 
2.72. zon�  de alarmare - arie  pentru care se emite un semnal de alarm� unitar. 
2.73. zon� de detectare - arie supravegheat� de o IDSAI care permite stabilirea rapid� �i 
clar� a pozi�iei  echipamentului de detectare  care a declan�at avertizarea de incendiu �i 
pentru care este furnizat un semnal  de alarmare unitar. Într-o zon� de detectare se pot 
asocia maxim 32 de detectoare automate sau 10 declan�atoare manuale de alarmare. 
2.74. zon� de stingere - aria la care este limitat� ac�iunea de stingere a unui incendiu. 
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CAPITOLUL 3 - PREVEDERI PRIVIND PROIECTAREA INSTALA�IILOR DE 
DETECTARE, SEMNALIZARE �I AVERTIZARE A INCENDIILOR 
 
3.1 CONFORMITATE 
 
3.1.1 Instala�iile de detectare, semnalizare �i avertizare incendiu trebuie s� se proiecteze în 
conformitate cu prevederile prezentului normativ �i a reglement�rilor tehnice specifice. 
3.1.2 Toate dispozitivele conectate la sistem trebuie alese în conformitate cu prevederile SR 
EN54-13. Trebuie respectate toate restric�iile referitoare la proiectarea �i planul de montare a 
sistemului oferite în tema de proiect. 
3.1.3 P�r�ile componente trebuie s� fie în conformitate cu p�r�ile corespondente ale acestui 
normativ �i cu p�r�ile corespunz�toare din SR EN 54. Dispozitivele care nu includ un element 
de decizie nu pot fi conforme cu partea corespondent� a prezentului normativ decât dac� ele 
sunt conectate la partea din sistem care include elementul de decizie. 
3.1.4 Conformitatea unei componente cu normativul nu garanteaz� c� aceast� component� 
func�ioneaz� în mod corect când este conectat� la o alt� component� din normativ care-i 
corespunde (de exemplu un echipament de control �i semnalizare cu un detector de caldur�), 
numai dac� ambele componente verificate împreun� satisfac condi�iile pentru un sistem. 
 
3.2 GENERALIT��I 
 
3.2.1 O instala�ie de detectare, semnalizare �i avertizare incendiu este alc�tuit� din 
urm�toarele elemente componente (fig. 3.1): 

A - detector (detectoare) de incendiu;  
B – echipament de control �i semnalizare (ECS);  
C – dispozitive de alarmare;  
D – declan�ator/declan�atoare manual(e) de alarmare;  
E - dispozitiv de transmisie a alarmei;     
F - sta�ie de recep�ie a alarmei;  
G – sisteme  de comand� automat� pentru stingerea incendiului;   
H - echipament de protec�ie împotriva incendiului;  
J - dispozitiv de transmisie semnal de defect;  
K - sta�ie de recep�ie semnal de defect;  
L - echipament de alimentare cu energie electric�; 
M – modul de control �i semnalizare a alarmei vocale; 
N – modul de intrare sau ie�ire auxiliar�; 
O – modul pentru func�ia de management (monitorizare). 
Op�ional sistemul de detectare, semnalizare �i avertizare incendiu poate fi prev�zut cu 
„seiful cu cheie �i panoul pentru pompier”. 
1 – func�ii de detectare �i activare; 
2 – func�ii de comand� a ac�iunilor; 
3 – func�ii pentru echipamente asociate locale; 
4 – func�ii pentru echipamente asociate la distan��. 
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Figura 3.1 Componente  ale instala�ie de detectare, semnalizare �i avertizare incendiu – 
IDSAI. Func�iile instala�iei sunt în conturul marcat cu linie punct. 

 
3.2.2 Documenta�ia tehnico-economic� se elaboreaz� pe baza scenariului de securitate la 
incendiu, stabilindu-se m�surile, tehnicile, procedeele �i organizarea instala�iilor de detectare, 
semnalizare �i avertizare incendiu. 
3.2.3 Dimensionarea instala�iei de detectare, semnalizare �i avertizare incendiu �i amenajarea 
spa�iilor necesare instal�rii echipamentelor aferente se stabile�te de proiectant pe baza 
destina�iei construc�iei, caracteristicilor specifice ale produselor utilizate �i în func�ie de 
pericolul prognozat. 
3.2.4 Instala�ia de detectare, semnalizare �i avertizare incendiu  trebuie proiectat� astfel încât 
activarea sistemelor de stingere a incendiilor s� nu pun� în pericol persoane aflate în zona 
protejat�. Se vor lua m�suri de protec�ie a acestora atât în cazul alarmelor reale cât �i în cazul 
alarmelor false.  
3.2.5 În completarea destina�iei principale a IDSAI, acestea pot fi folosite pentru 
monitorizarea �i comanda direct� sau indirect� a unor sisteme sau dispozitive auxiliare, (vezi 
3.3.8 (2)e ), dar neexcluzînd orice alt sistem sau dispozitiv auxiliar pe care proiectantul îl 
considera necesar a fi integrat în instala�ia de detectare, semnalizare �i avertizare a incendiilor. 
3.2.6  Func�ionarea sau defectul unui element al dispozitivelor auxiliare trebuie s� nu 
pericliteze func�ionarea sistemului de detectare a incendiilor sau s� împiedice transmiterea 
unui semnal c�tre alte dispozitive auxiliare. 
3.2.7 (1)Atunci când este necesar� instalarea unui echipament de alarm� împotriva 
incendiului în zone care prezint� un pericol de explozie a unui gaz combustibil, praf sau 
vapori, trebuie utilizat echipamentul certificat ca fiind potrivit în aceste scopuri �i care 
respect� prevederile tehnice na�ionale. (NP 099-2004 �i recomand�rile din SR EN 60079-14). 
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(2) În zonele cu atmosfere periculoase se aplic� reguli speciale de cablare, în 
conformitate cu normativele na�ionale. 
3.2.8 Toate echipamentele prev�zute în sistem trebuie s� asigure compatibilitatea în 
conformitate cu recomand�rile din SR EN 54-13. 
3.2.9 Sistemul trebuie proiectat astfel încât s� limiteze efectele unor defecte ale cablurilor sau 
ale conexiunilor (vezi cap. 5). 
3.2.10 Proiectul sistemului trebuie realizat astfel încât s� se previn� pe cât posibil alarmele 
false (vezi cap. 3.10) 
3.2.11 Documenta�ia tehnic� elaborat� de proiectant trebuie s� con�in�: 

a) planurile de instalare; 
b) indexul zonelor de detectare; 
c) lista componentelor sistemului;  
d) schema-bloc; 
e) identificarea echipamentului; 
f) planul de verificare periodic� (service). 

3.3 CONDI�II PRIVIND PROIECTAREA INSTALA�IILOR DE DETECTARE, 
SEMNALIZARE �I AVERTIZARE INCENDIU 
 
3.3.1 (1) Echiparea cu instala�ii de semnalizare  a incendiilor se prev�d în mod obligatoriu la 
urm�toarele compartimente de incendiu, construc�ii �i înc�peri: 

a) toate categoriile de construc�ii (compartimente de incendiu, înc�peri) prev�zute, 
conform reglement�rilor specifice cu instala�ii automate de stingere cu ap�, tip 
sprinklere deschise (drencere) sau pulverizatoare, cu cea�� de ap� �i substan�e special, 
în condi�ii în care ac�ionarea acestora se face prin astfel de instala�ii; 

b) construc�ii închise de importan�� excep�ional� �i deosebit� (A, B), încadrate conform 
legisla�iei specifice, neechipate cu instala�ii automate de stingere a incendiilor, precum 
�i cele echipate la care este necesar� semnalizarea incendiilor înainte de intrarea în 
func�iune a instala�iilor automate de stingere; 

c) cl�diri civile având destina�ia: 
� cl�diri administrative cu aria construit� mai mare de 600m2  sau mai mult de patru 
niveluri supraterane sau cu peste 300 persoane;  
� cl�diri de cultur� cu mai mult de trei niveluri  supraterane sau cu aria construit� 
mai mare de 600 m2  cu peste 300 persoane;  
� cl�diri, compartimente de incendiu �i înc�perile pentru comer� cu mai mult de 
dou� niveluri sau cu aria construit� mai mare de 600m2 ; 
� cl�diri de sport închise cu capacitatea mai mare de 300 de persoane; 
� cl�diri de cult cu mai mult de trei niveluri supraterane �i aria construit� mai mare 
de 600m2  sau  cu peste 300 de persoane; 
� cl�diri înalte, cu excep�ia locuin�elor, �i foarte înalte indiferent de destina�ie; 
� cl�diri cu s�li aglomerate; 
� cl�diri/construc�ii având destina�ia de înv���mânt cu mai mult de 200 persoane 
sau cu aria construit� mai mare de   600m2  �i mai mult de dou� niveluri; 
� cl�diri cu destina�ia de cazare a elevilor, studen�ilor, sportivilor cu mai mult de 
100 persoane sau cu aria construit� mai mare de 600m2  �i mai mult de trei niveluri; 
� cl�diri montane cu capacit��i maxime simultane mai mari de 100 paturi �i trei 
niveluri supraterane; 
� structuri de primire turistic� cu func�iuni de cazare cu mai mult de 10 camere sau 
50 de paturi (la cl�dirile cu mai pu�in de 10 camere sau 50 de paturi se  prev�d 
detectoare autonome de alarmare la fum); 
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� cl�diri de îngrijire a s�n�t��ii cu paturi sta�ionare, supravegherea, îngrijirea sau 
cazarea/ad�postirea copiilor pre�colari, b�trâni, persoane cu dizabilit��i sau lipsite de 
ad�post, indiferent de num�rul persoanelor; 
� cl�diri de sport închise, cu capacitatea de primire mai mare de 300 de persoane; 
� cl�diri civile subterane cu aria desf��urat�  mai mare de 600m2  �i dou� sau mai 
multe niveluri subterane;  
� parcaje subterane potrivit reglement�rilor specifice �i parcaje supraterane închise 
cu mai mult de trei niveluri �i aria construit�   mai mare de 600m2 . 

d) cl�diri de produc�ie �i/sau depozitare (inclusiv înc�peri sau spa�ii de produc�ie �i 
depozitare amplasate în cl�diri) cu risc de incendiu foarte mare �i mare, cu aria 
desf��urat� mai mare de 500m2 , precum �i cele cu risc mijlociu cu aria desf��urat� 
mai mare de  800m2 ; 

e) depozite cu stive având în�l�imea mai mare de 4m; 
f) cl�diri de produc�ie �i/sau depozitare monobloc sau blindate, indiferent de riscul de 

incendiu; 
(2) Pentru cl�dirile enumerate la alin. (1) trebuie supravegheate suplimentar urm�toarele 
zone: 

� incintele lifturilor, ale dispozitivelor de transport �i transmisie; 
� canalele �i pu�urile de cabluri; 
� instala�iile de climatizare, de aerisire �i de ventila�ie, precum �i canalele de admisie �i evacuare a 
aerului; 
� canalele �i pu�urile pentru materiale �i de�euri, precum �i incintele de colectare ale acestora; 
� spa�iile de depozitare a materialelor combustibile; 
� spa�iile delimitate de tavane false �i de podele tehnice; 
� compartimente ale înc�perilor în care sunt amenajate spa�ii pentru depozitare pe vertical� la care 
marginea superioar� se afl� la o distan�� mai mic� de 0.5 m de tavan sau de alte elemente aflate la 
partea superioar� a înc�perii. 

      (3) Fac excep�ie de la prevederile alin. (1) spa�iile de depozitare pentru cereale în vrac. 
 
3.3.2 Gradul de acoperire cu instala�ii de detectare �i semnalizare pentru cl�dirile, 
compartimentele de incendiu �i înc�perile prev�zute la 3.3.1 poate fi: 

- acoperire total�: sunt supravegheate toate spa�iile din cl�dire cu excep�ia celor 
men�ionate la punctul 3.3.3; 

- acoperire par�ial�: sunt supravegheate numai spa�iile vulnerabile la incendiu. Se 
recomand� s� coincid� cu limitele compartimentelor de incendiu. Supravegherea se va 
face la fel ca �i în cazul acoperirii totale; 

- acoperire local�: este supravegheat un echipament sau o zon� local� care nu trebuie 
izolat� de restul cl�dirii, ea oferind un nivel mai ridicat de protec�ie decât cel extins al 
cl�dirii. 
Gradul de acoperire cu instala�ii de detectare, semnalizare �i avertizare incendiu se 
stabile�te în cadrul scenariului de securitate la incendiu. 

 
3.3.3 (1) Zone exceptate de la supraveghere: 

a) spa�iile sociale (du�uri, toalete, sp�l�torii, etc.) dac� în aceste incinte nu se 
depoziteaz� materiale sau de�euri care pot determina apari�ia unui incendiu 
îns� nu �i zonele comune de acces ale acestor spa�ii sociale; 

b) ad�posturi  de protec�ie civil� care, în timp de pace, nu sunt utilizate în alte 
scopuri sau nu au alt� destina�ie; 

c) rampe de înc�rcare aflate în spa�ii deschise. 
(2) Pot constitui zone exceptate de la supraveghere spa�iul gol dintre plan�eu �i 
tavanul/plafonul fals/suspendat �i spa�iul de sub pardoseala supraîn�l�at�, dac� sunt 
îndeplinite simultan condi�iile: 
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a) spa�iile delimitate trebuie s� aib� înal�imea maxim� de 0.8 m, l��imea 
maxim� de 10m, lungimea maxim� de 10m �i sunt compartimentate cu 
elemente de construc�ie din clasa de reac�ie la foc A1 sau A2s1d0; 

b) nu sunt montate componente ale instala�iei de detectare �i semnalizare a 
incendiilor sau componente ale iluminatului de siguran��, cu excep�ia cazului 
când acestea asigur� o continuitate în alimentarea cu energie electric� �i/sau 
transmisia de semnal pe durata incendiului, dar nu mai pu�in de 30 minute; 

c) sarcina termic� este mai mica de 25 MJ/m2. 
3.3.4 (1) Proiectarea  instala�iei de detectare, semnalizare �i avertizare incendiu trebuie 
efectuat� astfel încât s� se adopte toate m�surile posibile pentru evitarea alarmelor false.  

(2) Se vor lua în considera�ie condi�iile de mediu, activitatea desf��urat� în spa�iile 
supravegheate, pericolul izbucnirii �i propag�rii incendiului. 

 
Echipamentul de control �i semnalizare (ECS) 

3.3.5 Se recomand� ca ECS s� asigure monitorizarea unei arii de maxim 10000m2, dar nu mai 
mult de 512 detectoare. 
3.3.6 În cazul utiliz�rii unui echipament de control �i semnalizare, vor fi asigurate 
urm�toarele: 

a) documentele de referin�� pentru ECS, dup� caz SR EN 12094-1:2004 sau  
SR EN 54-2:2000+ A1-2007, precum �i reglement�rile tehnice echivalente 
pentru utilizarea preconizat�; 

b) ECS cu una sau mai multe zone de stingere dotate cu microprocesor, 
memorie de evenimente care poate fi desc�rcat� sau citit� de la panoul 
central; 

c) ECS trebuie s� dispun� de afi�aj alfanumeric cu posibilitatea afi�arii 
mesajelor �i în limba român�. Memoria de evenimente trebuie s� permit� 
stocarea a cel pu�in 1000 de evenimente �i va putea fi desc�rcat� sau citit� 
pe afi�ajul local; 

d) liniile de comand� vor fi monitorizate; 
e) în cazul defectelor sau al avariilor func�ionale la un element component, 

doar o zon� de stingere nu va putea fi controlat�. 
3.3.7  Dac� num�rul de detectoare a c�ror stare prelucrat� de ECS este mai mare de 512, 
atunci vor fi opera�ionale cel pu�in: 

a) un al doilea afi�aj alfanumeric care are �i interfa�� electronic�, gata de operare 
sau 

b) un echipament de înregistrare ce permite citirea rapid� (ca de exemplu o 
imprimant�).  

3.3.8 În cazul în care unitatea central� func�ioneaz� în regim de avarie, aceasta va trebui s� 
semnalizeze starea de alarm�. 
3.3.9 Unit��ile centrale de procesare, un concentrator sau un echipament de semnalizare �i de 
control care sunt instalate în sisteme cu peste 512 detectoare, cu o întindere total� de peste  

210000m trebuie sa aib� un sistem redundant de procesare. Astfel, în cazul unei avarii la 
unitatea central� de procesare, se asigur� procesarea semnalelor recep�ionate de la zonele de 
detectare.  
3.3.10 Defectele ap�rute pe circuitele de intrare/ie�ire ale modulelor de interfa�� sau ale 
modulelor de control nu vor afecta calea de transmitere a semnalelor c�tre echipamentul de 
control �i semnalizare. 
3.3.11 Proiectarea instala�iei de detectare, semnalizare �i avertizare incendiu trebuie efectuat� 
astfel încât  aceasta s� semnaleze prezen�a unui defect în cazul  oric�rei c�i de transmisie (sau 
oric�ror echipamente monitorizabile) care necesit� o indicare a avariei �i/sau în cazul unui 
circuit deschis sau scurt-circuit la cablu de alimentare. 
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3.3.12 Dac� spa�iul protejat are o arie mai mare de 210000m  sau mai mult de 1000  de 
elemente (detectoare), trebuie prev�zut un sistem de management al situa�iilor de pericol, 
pentru a facilita identificarea zonei de unde s-a f�cut alarmarea. 

 
C�i de transmisie 

3.3.13 La o cale de transmisie în bucl� poate fi conectat un num�r maxim de 128 detectoare �i 
declan�atoare, îns� la fiecare zon� de detectare nu pot fi alocate mai mult de 32 detectoare 
automate sau de 10 declan�atoare manuale. O cale de transmisie nu poate conecta dispozitive 
amplasate pe o suprafa�� mai mare de 6000 m2  
3.3.14  (1) Proiectarea instala�iei de detectare, semnalizare �i avertizare incendiu trebuie 
efectuat� în a�a fel încât avariile pe c�ile de transmisie s� nu poat� determina întreruperea 
comunic�rii cu sistemele de semnalizare, comand� �i control f�r� semnalizarea avariei. 

(2) În cazul apari�iei unei avarii la cablaj (scurt-circuit, circuit deschis  sau punere la 
p�mânt  al/a unei c�i de transmisie), aceasta nu va putea împiedica: 
a) func�ionarea detectoarelor de incendiu; 
b) func�ionarea declan�atoarelor manuale de alarmare; 
c) func�ionarea dispozitivelor de alarmare la incendiu; 
d) transmisia �i recep�ia semnalelor între elementele componente f�r� ca defectul s� 

fie semnalizat; 
e) activarea echipamentelor auxiliare (echipamente de stingere, u�i de protec�ie la 

fum sau incendiu, echipamente pentru evacuarea fumului �i gazelor fierbin�i, trape 
de fum, oprirea ventila�iei, comanda lifturilor �i u�i de securitate). 

3.3.15 Proiectarea instala�iei de detectare, semnalizare �i avertizare incendiu trebuie efectuat� 
în a�a fel încât un defect (scurt-circuit sau circuit deschis al unei c�i de transmisie) nu va 
provoca pierderea a mai mult de o zon� de detectare cu o suprafa�� maxim� de 21600m (dar 
nu mai mult de 32 de detectoare automate sau 10 declan�atoare manuale de alarmare) sau a 
unei zone de alarmare. Pentru aceasta se vor folosi izolatoare de scurtcircuit (în situa�iile în 
care nu sunt incluse în dispozitivele de alarmare) în re�elele în bucl�. Izolatoarele de 
scurtcircuit pot fi utilizate �i pentru separarea func�iilor men�ionate la 3.3.14.(2).  Pentru arii 
sub 1600 m2  num�rul de izolatoare se va selecta astfel încât, în caz de defect, s� nu fie afectat 
un num�r mai mare de 10% din num�rul total de dispozitive instalate în sistem. 
3.3.16 (1) Proiectarea instala�iei de detectare, semnalizare �i avertizare incendiu trebuie 
efectuat� astfel încât dou� defecte în orice circuit individual s� nu poat� anula protec�ia de pe 
o suprafa�� mai mare de 210000m .  

(2) În cazul în care sistemul are în componen�� mai multe compartimente de incendiu, 
dou� defecte în orice circuit individual nu vor anula mai mult de cinci compartimente de 
incendiu.  
3.3.17 Dac� zona de detectare are o arie mai mare de 21000m  trebuie utilizate sisteme 
adresabile care s� fac� posibil� localizarea detectorului care a declan�at alarma.  
3.3.18 Pentru realizarea c�ilor de transmisie se pot utiliza c�i de comunica�ie radio, certificate 
în conformitate cu recomand�rile din SR EN 54-25. 
3.3.19 În cazul blocurilor de locuin�e foarte înalte, trebuie s� se prevad� instala�ii de detectare, 
semnalizare �i avertizare incendiu pentru spa�iile comune (holuri, magazii, sc�ri evacuare, 
central� termic� de bloc etc.), spa�iile transformate în unit��i de comer� sau servicii publice. 
 
3.4 STABILIREA ZONELOR DE DETECTARE 
 
3.4.1 Stabilirea zonelor de detectare se face astfel încât locul alarmei s� fie u�or depistat în cel 
mai scurt timp posibil din indica�iile oferite de echipamentul de control �i semnalizare. 
Trebuie elaborate proceduri pentru verificarea semnalelor de alarmare �i interven�ii ulterioare. 
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3.4.2 Stabilirea zonelor de detectare  trebuie s� ia în considera�ie planul intern al cl�dirii,  
dificult��ile posibile de deplasare �i verificare, prezen�a altor pericole posibile precum �i 
situarea zonelor de alarm�.  
3.4.3 Condi�ii privind stabilirea zonei de detectare: 

a) aria unei zone de detectare nu va dep��i 21600m ; 
b) dac� zona care trebuie supravegheat� dep��e�te 21600m , aceasta se împarte în 

zone de detectare. Orice ac�iune asupra unui detector va permite o localizare 
clar� a zonei afectate; 

c) dac� zona supravegheat� este format� din mai mult de un compartiment de 
incendiu suprafa�� total� a acesteia nu trebuie s� dep��easc� 400m2; 

d) fiecare zon� de detectare trebuie restric�ionat� la un singur etaj al cl�dirii, afar� 
de cazul când zona este format� dintr-o cas� a sc�rii, luminator, pu�ul 
ascensorului sau alte structuri similare care se întind pe mai mult de un etaj, dar 
într-un singur compartiment de incendiu precum �i în situa�ia în care suprafa�a 
total desf��urat� a cl�dirii este mai mic� de 300 m2 ; 

e) detectoarele de  incendiu instalate în golurile din pardoseala supraîn�l�at� �i 
tavanul/plafonul fals/suspendat , în canalele �i pu�urile pentru cabluri, în 
instala�iile de ventilare �i climatizare, vor fi incluse în zone de detectare separat. 

 
3.5 STABILIREA ZONELOR DE ALARMARE  
 
3.5.1 Stabilirea zonelor de alarmare depinde de nevoia de diferen�iere între tipurile de alarm� 
folosite. Dac� se va folosi un semnal de alarm� unitar nu este necesar� împ�r�irea în zone 
diferite.  
3.5.2 Stabilirea zonelor de alarmare trebuie s� fie în conformitate cu procedurile de ac�ionare 
în caz de incendiu. 
3.5.3 Mai multe zone de detectare pot declan�a o singur� zon� de alarmare. Semnalul de 
alarm� trebuie transmis în conformitate cu prevederile subcapitolului 3.8. 
 
3.6 ALEGEREA DETECTOARELOR �I A  DECLAN�ATOARELOR  MANUALE DE 
ALARMARE 
 
3.6.1 Generalit��i 

3.6.1.1 Factorii care condi�ioneaz� alegerea tipului de detector sunt: 
a) cerin�e legislative; 
b) materialele din zona supravegheat�; 
c) configura�ia spa�iului (în special în�l�imea tavanului); 
d) efectele instala�iei de ventilare �i înc�lzire; 
e) condi�iile ambientale din înc�perile supravegheate; 
f) posibilitatea declan��rii unor alarme false. 

3.6.1.2 Detectoarele utilizate trebuie s� fie  acelea care vor furniza cea mai rapid� 
avertizare de încredere conform condi�iilor men�ionate la art. 3.6.1.1. Nu exist� un tip 
de detector adecvat pentru toate aplica�iile, iar alegerea final� depinde de condi�iile 
date. 
3.6.1.3 Detectoarele adresabile trebuie s� comunice c�tre echipamentul de control �i 
semnalizare sau s� semnalizeze local starea de defect sau murd�rire. 
3.6.1.4 Deoarece nici un detector nu poate corespunde tuturor aplica�iilor, alegerea 
final�  depinde de anumi�i parametri specifici. Uneori, pentru anumite aplica�ii, se 
opteaz� pentru o  îmbinare de diferite tipuri de detectoare. 
3.6.1.5 Detectoarele punctuale de fum �i c�ldur� necesit� existen�a unui tavan (sau a 
unei suprafe�e similare) pentru a dirija produsele de ardere dinspre conul de ardere. Ca 
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urmare, ele sunt adecvate utiliz�rii în majoritatea cl�dirilor, îns� sunt în genereal 
inadecvate utiliz�rii în exterior.  
3.6.1.6 Detectoarele de flac�r� se pot utiliza în exterior sau în incinte cu tavane foarte 
înalte, unde detectoarele de c�ldur� �i de fum sunt inadecvate. 
3.6.1.7 Detectoarele multisenzor se ob�in prin combinarea a dou� sau mai multe tipuri 
de detectoare (fum/c�ldur� sau fum/c�ldur� flac�r�) �i prelucrarea semnalelor de 
fiecare tip cu ajutorul unor calcule matematice. Astfel se poate face o distinc�ie mai 
bun� între alarmele reale �i cele false. 

3.6.2 Detectoare de fum  
3.6.2.1 Atât detectoarele de fum de tip optic cât �i cele cu camer� de ionizare  au o 
gam� suficient� de r�spuns pentru a fi alese în majoritatea aplica�iilor. 
3.6.2.2 Detectoarele de fum cu camera de ionizare sunt sensibile în special la fumul 
care con�ine particule mici precum cele produse în incendiile cu flac�r� deschis� �i 
propagare rapid�, dar sunt mai pu�in sensibile la particulele mari aflate în fumul dens, 
care poate fi produs de materiale ce ard mocnit. 
3.6.2.3 Detectoarele optice de fum care sunt sensibile la particulele  mari �i active din 
punct de vedere optic, reg�site în fumul dens, sunt mai pu�in sensibile la particulele 
mici.  
3.6.2.4 Detectoarele de fum prin aspira�ie  utilizeaz� un sistem de tuburi pentru a testa 
atmosfera zonei aflat� sub supraveghere �i pentru a duce fumul la un detector. Un tub 
de preluare a fumului are mai multe orificii de  aspira�ie. Densitatea fumului la 
detector va corespunde valorii medii a densit��ii fumului preluat de la toate orificiile 
de aspirare. Detectoarele din sistemul de aspirare a fumului sunt adesea utiliza�i 
frecvent pentru a supraveghea echipamentele electronice, spa�iile pentru arhive etc. 
3.6.2.5 În general, detectoarele de fum furnizeaz� un r�spuns mai rapid decât 
detectoarele de c�ldur�, îns� pot fi mai predispuse la furnizarea alarmelor false, dac� 
nu sunt instalate corespunz�tor. 
3.6.2.6 Atunci când din procesele de produc�ie rezult� fum, abur, praf etc. ce ar putea 
declan�a detectoarele de fum, trebuie ales pentru utilizare un alt tip de detector, 
conform factorilor preciza�i la art. 3.6.1.1 (de exemplu de c�ldur� sau de flac�r�) 
3.6.2.7 Detectoarele lineare sunt potrivite în cazul supravegherii, de exemplu, a 
înc�perilor întinse, (fig. 3.20) înc�perilor înalte, canalelor de cabluri sau a înc�perilor 
cu un tavan cu valoare artistic� �i istoric�.  
3.6.2.8 Detectoarele de fum nu pot detecta produsele provenite din arderea curat� a 
unor lichide (ca de exemplu alcoolul). Dac� arderea este de a�teptat s� se limiteze la 
astfel de materiale, vor fi utilizate în zona respectiv� detectoare de c�ldur� sau de 
flac�r�. 

 
3.6.3 Detectoare de c�ldur� 

3.6.3.1 Detectoarele de c�ldur� sunt în general considerate cel mai pu�in sensibile 
dintre toate tipurile de detectoare. Un detector de c�ldur� semnalizeaz� atunci când 
fl�c�rile ating aproximativ o treime din distan�a de la baza focului la tavan.  
3.6.3.2 Detectoarele de c�ldur� cu gradient de temperatur� sau termodiferen�iale se vor 
utiliza în locuri cu varia�ii lente sau nesemnificative ale temperaturii, în condi�iile 
activit��ii normale, unde alarma trebuie declan�at� la cre�teri rapide sau dep��irea unei 
valori limit� a temperaturii.  
3.6.3.3 Detectoarele de prag de temperatur� sau termomaximale se vor utiliza în locuri 
cu varia�ii mari de temperatur�, în cazul activit��ii normale �i unde trebuie semnalizat� 
ca alarm� dep��irea unei valori maxime a acestei temperaturi. 
3.6.3.4 Clasificarea detectoarelor de c�ldur� conform SR EN 54-5-2002 este dat� în  
tabelul 3.1 
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Tabelul 3.1 Clasificarea detectoarelor de c�ldur� 
Clasa 
Detectorului 

Temperatura 
nominal� ºC 

Temperatura 
maxim� ºC 

Temperatura 
minim� de 
r�spuns static  ºC 

Temperatura 
maxim� de 
r�spuns static  ºC 

A1 25 50 54 65 
A2 25 50 54 70 
B 40 65 69 85 
C 55 80 84 100 
D 70 95 99 115 
E 85 110 114 130 
F 100 125 129 145 
G 115 140 144 160 

 
3.6.4 Detectoare de flac�r�  

3.6.4.1 Detectoarele de fl�c�ra sesizeaz� radia�iile unei fl�c�ri. Pot fi identificate 
radia�iile în ultraviolet, radia�iile în infraro�u sau o combina�ie dintre cele dou� tipuri 
de radia�ii.  
3.6.4.2 Detectorul de flac�r� trebuie s� fie sensibil la spectrul de radia�ie produs de 
flac�ra generat� de materialele combustibile din zona supravegheat� de acesta.  
3.6.4.3 Detectoarele de flac�r� pot reac�iona la un incendiu mai rapid decât un detector 
de fum sau de c�ldur�. 
3.6.4.4 Detectoarele de flac�r� sunt utilizate în special în urm�toarele aplica�ii: 

a) supravegherea  unei zone mari �i deschise dintr-un depozit cu materiale 
combustibile (depozit cherestea); 

b) supravegherea local� a zonelor critice unde fl�c�rile focului se pot propaga  
rapid ( pompe, vane sau conductele care con�in combustibil lichid); 

c) supravegherea unor zone ce con�in materiale combustibile în straturi sub�iri 
(lambriuri, suprafe�e acoperite cu vopsea în ulei etc.) orientate vertical. 

3.6.4.5 Detectoarele de flac�r� trebuie utilizate doar dac� exist� o linie vizual� c�tre 
zona supravegheat�. 
3.6.4.6 Detectoarele de flac�r� UV nu trebuie utilizate în înc�peri cu degaj�ri de praf, 
cea�� sau fum. Trebuie evitate zonele cu depuneri de ulei, gr�simi �i praf. 
3.6.4.7 Radia�iile ultraviolete pot s� nu fie sesizate de un detector de flac�r� UV dac� 
focul arde mocnit producând fum, înainte  de apari�ia fl�c�rii.  
3.6.4.8 În cl�dirile unde, cel mai probabil, materialele vor arde la foc mocnit, 
detectoarele de flac�r� UV  trebuie s� fie folosite împreun� cu detectoare de alt tip. 
3.6.4.9 Detectoarele de flac�r� IR pot fi utilizate în înc�peri unde un incendiu  mocnit 
este probabil a ap�rea în zona supravegheat� deoarece radia�iie în infraro�u penetreaz� 
fumul dens. 
3.6.4.10  (1) Trebuie luate în considerare radia�iile care pot influen�a func�ionarea 
detectoarelor de flac�r�. 
  (2) Dac� detectoarele de flac�r� vor fi expuse la radia�ia solar� direct�, trebuie 
alese tipuri de detectoare de flac�r�  insensibile la aceasta sau pot fi prev�zute cu 
parasolare. 
3.6.4.11 Depunerile de pe sistemele optice pot reduce performan�a detectoarelor de 
flac�r� pân� la nefunc�ionarea acestora. Periodic trebuie cur��ate sistemele optice.  

3.6.5 Declan�atoare manuale de alarmare (butoane de semnalizare manual�) 
3.6.5.1 Se recomand� ca în cadrul aceleea�i instala�ii de detectare, semnalizare �i 
avertizare incendiu  declan�atoarele manuale s� fie de acela�i tip.  
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3.6.5.2 Declan�atoarele manuale de alarmare pentru instala�ia de detectare, 
semnalizare �i avertizare incendiu trebuie s� se diferen�ieze clar în raport cu  cele 
utilizate pentru alte scopuri.  
3.6.5.3 Declan�atoarele manuale de alarmare trebuie s� fie u�or de identificat �i  
folosit, astfel încât, orice persoan� care sesizeaz� un incendiu  s� poat� transmite 
semnalul de incendiu  prin intermediul acestuia, f�r� s� fie necesar� citirea în prealabil 
a unor instruc�iuni laborioase. 
3.6.5.4 Transmisia semnalului de alarmare datorat unui declan�ator manual se face 
f�r� întârziere c�tre dispeceratul central de recep�ie a alarmelor. 
3.6.5.5 Se recomand� utilizarea declan�atoarelor manuale de alarmare de tip B ori de 
câte ori exist� riscul ac�ion�rii accidentale sau când este necesar� a asigura o protec�ie 
fizic� a acestora. 

 
3.7 CONDI�II PRIVIND AMPLASAREA DETECTOARELOR �I A 
DECLAN�ATOARELOR MANUALE DE ALARMARE 
 
3.7.1 Generali��ti 

3.7.1.1 Detectoarele trebuie s� fie înso�ite de date tehnice ca s� permit� corecta 
instalare �i între�inere.  
3.7.1.2 Detectoarele de incendiu trebuie amplasate astfel încât parametrul fizic �i/sau 
chimic asociat cu incendiul în zona supravegheat� s� ajung� la detector f�r� a fi 
deformat sau atenuat �i f�r�  întârziere. 
3.7.1.3 Detectoarele trebuie s� fie prev�zute �i în zonele ascunse, unde incendiul ar 
putea izbucni sau s-ar putea propaga. Astfel de zone ar putea include spa�iile închise 
aflate în pardoseala tehnic� �i/sau deasupra plafoanelor false, canale de cabluri etc. 
3.7.1.4 Declan�atoarele manuale de alarmare trebuie amplasate astfel încât orice 
persoan� care depisteaz� un incendiu s� poat� transmite o alarma la echipamentul de 
control �i semnalizare  cu rapiditate �i  u�urin��. 
3.7.1.5 Fiecare camer� supravegheat� sau spa�iu închis trebuie s� con�in� cel pu�in un 
detector. 
3.7.1.6 Factorii care trebuie lua�i în considerare la amplasarea detectoarelor sunt: 

- suprafa�a supravegheat�; 
- distan�a dintre orice punct al zonei supravegheate �i cel mai apropiat detector; 
- distan�a fa�� de ziduri, obstacole, bariere; 
- în�l�imea �i configura�ia tavanului; 
- mi�carea aerului prin ventila�ie; 
- prezen�a unor surse de radia�ii generatoare de interferen�e.  

 
3.7.2 Amplasarea detectoarelor în raport cu elementele de construc�ie, de instala�ii sau 
materialele depozitate 

3.7.2.1 Distan�a dintre un detector �i perete nu trebuie s� fie mai mic� de m5,0 . 
3.7.2.2 Tavanele cu elemente suspendate, de exemplu conductele de aer condi�ionat, 
vor fi considerate ca fiind plate dac� exist� un spa�iu minim de 15 cm între tavan �i 
acele elemente (a se vedea fig. 3.2). 
3.7.2.3 În  cazul tavanelor cu grinzi, traverse sau cu elemente de instala�ii suspendate 
(de exemplu, conducte de aer condi�ionat) care trec pe sub tavan la o distan�� mai 
mic� de 0,15m de acesta, distan�a minim� lateral� la care se amplaseaz� un detector de 
incendiu va fi cel pu�in m5,0  (a se vedea fig. 3.3 a �i 3.4).   
3.7.2.4 Nu trebuie s� existe echipamente sau materiale depozitate pe o raz� de m5,0  în 
lateral �i sub detectoare (a se vedea fig. 3.3b �i 3.4).    
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Figura 3.2  Tavan cu  elemente suspendate 
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Figura 3.3 Amplasarea detectoarelor în raport cu:  

a) elemente de instala�ii suspendate; b) echipamente sau materiale depozitate 

�50 cm �50 cm
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             Grinda care va fi considerat� ca un perete 
 
 
 
 

Figura 3.4 Amplasarea detectorului fa�� de elemente de construc�ii 
 

3.7.3 Amplasarea detectoarelor de incendiu în raport cu tavanul înc�perii 
supravegheate �i stabilirea distan�elor orizontale maxime dintre detectoare 

3.7.3.1 Performan�a detectoarelor de fum �i de c�ldur�, cu excep�ia detectoarelor 
liniare sau cu aspira�ie, depinde de existen�a unui tavan situat deasupra detectorului, 
aproape de acesta.  
3.7.3.2 Utilizarea detectoarelor este limitat� de în�l�imea incintei protejate conform 
tabelului 3.2. 
3.7.3.3 Detectoarele trebuie amplasate astfel încât elementele sale sensibile s� se 
situeze în limitele men�ionate în tabelul 3.3. 

  
Tabelul 3.2 – Alegerea detectorului în fun�ie de în�l�imea spa�iului supravegheat 

În�l�imea 
camerei 

Detector de fum  
SR EN 54-7 

Detector de c�ldur� SR EN 54-5 
Clasa: Detector de 

flac�r�  
SR EN 54-10 A1 A2, B, C, D, E, 

F, G 
� 4,5m 1 1 1 1 
4,5... � 6m 1 1 1 1 
6 ...� 7,5 m 1 1 0 1 
7,5... � 12m 1 0 0 1 
12... � 16m 0 0 0 1 
16 ...� 45m 0 0 0 1 

0 - nepermis 
1 - permis 

 
3.7.3.4 În cazul în care este posibil� stratificarea aerului în spa�iul de supravegheat (în 
caz de incendiu, fumul se va aplatiza �i va forma un strat înainte de a ajunge la tavan), 
pe lâng� detectoarele ce se vor amplasa la tavan se vor prevedea �i detectoare ce se 
vor amplasa la în�l�imea de stratificare.  
3.7.3.5 Num�rul de detectoare va fi calculat astfel încât aria de detectare a unui  
detector Amax s� corespund� valorii din tabelul 3.3. 
3.7.3.6 Aria Amax din tabelul 3.3 se poate reduce cu: 

- 30% pentru detectoarele de fum punctuale unde dou� detectoare (sau dou� 
zone de detectare) se afl� în interdependen��. Distan�a minim� între 
detectoarele aflate în interdependen�� este 2,5m; 

-  50% pentru detectoarele de c�ldur� punctuale unde dou� detectoare (sau 
dou� zone de detectare) se afl� în interdependen��. Distan�a minim� între 
detectoarele aflate în interdependen�� este 2,5m; 

- 50% pentru detectoarele de fum �i c�ldur� punctuale atunci când zona 
supravegheat� este prev�zut� cu instala�ii de stingere a incendiului. 

�50 cm �50 cm 
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 Tabelul 3.3 – Aria maxim� (Amax) protejat� de un detector punctual de c�ldur� �i 
fum  

Aria 
înc�perii de 
protejat (m2) 

Tipul de detector 
În�l�imea 
înc�perii 
(m) 

Amax (m2) 

� � 20º (*) � > 20º (*) 

� 30 

detector de c�ldur� clas� 
A1 (SR EN 54-5 ) � 7,5 

30 30 detector de c�ldur� clas� 
A2, B, C, D, E, F, G  
(SR EN 54-5 ) 

� 6,0 

> 30 

detector de c�ldur� clas� 
A1 (SR EN 54-5 � 7,5 

20 40 detector de c�ldur� clas� 
A2, B, C, D, E, F, G  
(SR EN 54-5 ) 

� 6,0 

� 80 detector de fum 
( SR EN 54-7) � 12 80 80 

> 80 detector de fum 
( SR EN 54-7) 

� 6,0 60 90 
> 6,0 
� 12 80 110 

(*) –Unghiul de înclinare fa�� de orizontal� al tavanului sau acoperi�ului. În cazul 
mai multor înclin�ri diferite se va lua în calcul cea mai mic� înclinare.  

 
3.7.3.7 Interdependen�a dintre dou� detectoare (sau dou� zone de detectare) se 
recomand� în spa�iile în care se pot produce alarme false datorit� condi�iilor de mediu, 
ca de exemplu: 

- degajari mari de praf din procesul tehnologic; 
- prezen�a scamelor (de exemplu în industria textil�); 
- spa�ii în care se prelucreaz� materiale combustibile (lemn, plastic, ulei, 

unsori, vopsele); 
- spa�ii în care se afl� motoare cu ardere intern� (garaje, parc�ri subterane); 
- spa�ii în care se degaj� vapori �i solven�i din procesul de produc�ie sau 

depozitare; 
- spa�ii prev�zute cu instala�ii automate de stins incendiu. 

3.7.3.8 Pentru detectoarele punctuale (de detectare a fumului �i a c�ldurii) distan�a 
orizontal� de la orice punct din zona supravegheat� la cel mai apropiat detector nu 
trebuie s� dep��easc� valoarea precizat� în tabelele 3.4 �i 3.5 

 
 
Tabelul 3.4 – Distan�a maxim� orizontal� (DH) de la un punct al tavanului la cel mai apropiat 
detector de fum punctual (SR EN 54-7) 

Suprafa�a maxim� 
supravegheat� de detector, 
Amax (m2) 

DH (m) 

� � 20º (*) � > 20º (*) 
10 2,3 2,5 
20 3,3 4,1 
30 4,1 5,0 
40 4,7 5,8 
50 5,2 6,5 
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60 5,7 7,1 
70 6,2 7,7 
80 6,6 8,2 
90 7,0 8,7 
100 7,4 9,2 
110 7,7 9,6 
120 8,1 10,0 
130 8,4 10,5 
140 9,0 10,8 

(*) � – este unghiul de înclinare fa�� de orizontal� a tavanului sau acoperi�ului. 
Pentru înclin�ri diferite se va considera cea mai mic� înclinare.  
 

Tabelul 3.5 – Distan�a maxim� orizontal� (DH) de la un punct oarecare al tavanului la cel mai 
apropiat detector de c�ldur� (SR EN 54-5) 

Suprafa�a maxim� 
supravegheat� de detector, 
Amax (m2) 

DH (m) 

� � 20º (*) � > 20º (*) 
10 2,5 3,3 
12 2,7 3,6 
14 3,0 3,9 
16 3,2 4,1 
18 3,4 4,4 
20 3,5 4,6 
22 3,7 4,8 
24 3,9 5,1 
26 4,0 5,3 
28 4,2 5,5 
30 4,4 5,7 
32 4,5 5,9 
34 4,6 6,0 
36 4,7 6,2 
38 - 6,4 
40 - 6,5 
42 - 6,7 
44 - 6,8 
46 - 7,0 
48 - 7,1 

(*) Unghiul de înclinare fa�� de orizontal� a tavanului sau acoperi�ului. Pentru înclin�ri 
diferite se va considera cea mai mic� înclinare. 
3.7.4 Amplasarea detectoarelor sub tavane/acoperi�uri, platforme 

3.7.4.1 Detectoarele de c�ldur� trebuie montate direct sub tavan. 
3.7.4.2 În cazul detectoarelor de fum, distan�a dintre detector �i tavan depinde de 
unghiul de înclinare al tavanului  �i de în�l�imea camerei. (tabelul 3.6) 
3.7.4.3 În cazul unui tavan fals care permite circula�ia aerului (de exemplu 
deschiz�turi, grilaje etc.) într-un procentaj mai mare de 75%, nu vor fi necesare 
detectoare de fum suplimentare montate sub tavanul fals. 
3.7.4.4 În cazul înc�perilor/cl�dirilor în care tavanul/acoperi�ul are un unghi de 
înclinare mai mare de 20o, cu una mai multe pante/ape, vor fi instalate detectoare de 
fum în punctul cel mai înalt al înc�perii/acoperi�ului (a se vedea fig. 3.5). 
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3.7.4.5 În cazul înc�perilor cu tavan/acoperi� de tip �ed (a se vedea fig. 3.5), va fi 
montat un rând de detectoare de fum în fiecare vârf, dac�  distan�a mhS 6,0�  la o 
distan�� D fa�� de tavan conform tabelului 3.6. 
3.7.4.6 În cazul în care distan�a mhS 6,0�  detectoarele pot fi instalate pe suprafa�a 
tavanului/acoperi�ului care are unghiul de înclinare mai mic la o distan�� D  fa�� de 
tavan conform tabel 3.5. 
3.7.4.7 În cazul instal�rii unui al doilea rând de detectoare pe tavanul/acoperi�ul tip 
�ed,  acestea pot fi instalate pe tavanul cu unghiul de înclinare mai mic de o20 . 
3.7.4.8 Instalarea detectoarelor punctuale de fum �i c�ldur� sub platforme sau alte 
loca�ii similare se prevede în situa�iile în care lungimea (l), l��imea (b) �i aria 
platformei (A) (fig. 3.6 a) dep��esc valorile limit� indicate în tabelul 3.7. 
 

Tabelul 3.6 – Distan�e între detectoarele de fum �i tavan 
În�l�imea 
înc�perii 
� �mh  

Unghiul de înclinare a tavanului 
o20��    o20��    

D D  
 �6,0    0 - 0,25 m 0,20 m - 0,5 m 
> 6,0  
� 12,0  0 - 0,4 m 0,35 m - 1,0 m 

D  = distan�a între detector  �i tavan; � - unghi de înclinare tavan 

h

  a

  

hs

  hs

  D

**) **)
*)

 
Figura 3.5 – A�ezarea �i distan�a între un punct al tavanului �i detector,  

în cazul tavanelor cu form� particular� 
* - dac� hS>0,6 m,    ** - dac� a>7,5 m sau dac�  hS �0, 6m 

D  - se stabile�te în conformitate cu tabelul 3.6,  h- în�l�imea înc�perii 
Tabelul 3.7 – Valori limit� pentru amplasarea sub platforme a detectoarelor   

 
 

Tip detector 

În�l�ime 
montare 
platform� 
� �mh  

Lungime 
platform� 
� �ml  

L��ime 
platform� 
� �mb  

Arie 
platform� 
� �2mA  

Detector de c�ldur� 
 SR EN 54-5   < 7,5   > 2,0   > 2,0     > 9    

Detector de fum 
SR EN 54-7 

�6,0   > 2,0     > 2,0     > 16    
între 6,0  �i 
12,0   > 3,5     > 3,5    > 31,5    

 
3.7.5 Amplasarea detectoarelor pe tavan cu neregularit��i 

3.7.5.1 În vederea amplas�rii detectoarelor pe tavan cu grinzi, prezen�a grinzilor este 
luat� în considerare în func�ie de în�l�imea camerei �i a grinzii ( a se vedea, fig. 3.7). 
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3.7.5.2 Detectoarele se vor instala pe tavan sau la o distan�� mai mic� decât în�l�imea 
minim� a grinzilor ce se iau în considerare. 
3.7.5.3 Amplasarea  detectoarelor  sub tavan cu grinzi (fig. 3.6b), se face luând în 
considerare aria tavanului a�a cum se indic� în tabelul 3.8. 

 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a)                                                        b) 
Figura 3.6 Amplasarea detectoarelor 

a) sub platforme, b)sub tavane cu grinzi 
 

Tabelul 3.8 – Amplasarea detectoarelor în conformitate cu aria tavanului 
Tip detector Aria maxim� de 

detectare 
   � �2

max mA   

Aria unei 
alveole din 
tavan � �2m    

Num�r de 
alveole care 
revin unui 
detector 

Detector de c�ldur� 
SR EN 54-5 

20 

>12 1 
8-12 2 
6-8 3 
4-6 4 
<4 5 

30  

>18 1 
12-18 2 
9-12 3 
6-9 4 
<6 5 

Detector de fum 
SR EN 54-7 
 

60  

>36 1 
24-36 2 
18-24 3 
12-18 4 
< 12 5 

80  

> 48 1 
32-48 2 
24-32 3 
16-24 4 
< 16 5 

 
 
 

h

b l

H

h

alveol� alveol�
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3.7.5.4 Când alveolele din tavan sunt  formate de grinzi cu în�l�imea mai mare de 80 
cm fiecare alveol� se consider� o arie ce trebuie supravegheat�.  
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Figura 3.7 – Amplasarea detectoarelor în func�ie  de în�l�imea camerei �i a grinzii 

 
3.7.6 Amplasarea detectoarelor pe holuri înguste �i în spa�iile din tavan 

3.7.6.1 Pe holurile înguste �i în spa�iile din tavan cu un diametru mai mic de 3 m, 
distan�a dintre detectoare se stabile�te respectându-se urm�toarele reguli: 

a) distan�a dintre detectoarele de c�ldur� va fi de maxim 10 m (5 m pentru 
detec�ia cu interdependen�a între dou� zone  sau dou� detectoare, conform 
3.7.3.6.) a se vedea fig. 3.8 a;  

b) distan�a dintre detectoarele de fum va fi de maxim 15 m (11 m pentru 
detec�ia cu interdependen�a între dou� zone sau dou� detectoare, 7,5 m la 
ac�ionarea dispozitivelor de protec�ie în caz de incendiu (conform 3.7.3.6), 
a se vedea fig. 3.8 b. 

3.7.6.2 Distan�a pân� la capetele holurilor nu va dep��i jum�tatea distan�elor 
men�ionate mai sus. 
3.7.6.3 Se prevede câte un detector la fiecare intersec�ie a culoarelor sau schimbare de 
direc�ie. 
3.7.6.4 Detectoarele se vor monta pe tavan, între grinzi, dac� distan�a dintre grinzi este 
mai mare de 1m.  
3.7.6.5 În cazul în care distan�a este mai mic� de 1m, detectoarele se monteaz� pe 
grinzi. 
 

 

  100��150��200�
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Figura 3.8 Amplasarea detectoarelor în cazul holurilor înguste 
a) – detectoare de c�ldur� b) – detectoare de fum 

 
3.7.7 Amplasarea detectoarelor în spa�ii prev�zute cu instala�ii de ventilare/climatizare 
(conform cu recomand�rile din CEA 4040) 

3.7.7.1 Detectoarele nu trebuie montate în imediata apropiere a gurii de admisie a 
aerului proasp�t din sistemul de ventilare/climatizare.(fig. 3.11) 
3.7.7.2 În cazul în care admisia aerului se face printr-un tavan perforat, tavanul trebuie 
s� fie f�r� orificii pe o raz� de 0,6 m în jurul fiec�rui detector. 
3.7.7.3 Amplasarea detectoarelor în func�ie de pozi�ia gurilor de introducere a aerului 
se face a�a cum se indic� în fig. 3.9, 3.10, 3.11. 
3.7.7.4 Amplasarea detectoarelor în func�ie de pozi�ia gurilor de aspira�ie a aerului se 
face a�a cum se indic� în fig. 3.12, 3.13, 3.14, 3.15a �i 3.15b. 
3.7.7.5 Amplasarea detectoarelor în pardoseala supraîn�l�at�, în cazul în care 
introducerea aerului se face prin pardoseal�, se face ca în fig. 3.16. 
3.7.7.6 Amplasarea detectoarelor în înc�perile cu circula�ie intern� a aerului se face ca 
în fig. 3.17. 
3.7.7.7 Amplasarea detectoarelor în înc�perile în care ventilarea/climatizarea  se face 
numai pentru utilajele din înc�pere se face ca în fig. 3.18. 
3.7.7.8 Detectoarele amplasate în pardoseala supraîn�l�at� vor avea aria de 
supraveghere maxim� de: 

� 230m  dac� viteza aerului smv /1� . Distan�a maxim� pe orizontal� 
dintre detector  �i orice punct de pe tavan sau podea va fi md 4� ; 

� 220m  dac� viteza aerului este  smvsm /4/1 �� ; 
� 210m  dac�  viteza aerului este smvsm /8/4 �� . 
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3.7.7.9 Amplasarea trebuie s�  permit� accesul la detectoare pentru testare �i 
între�inere. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 3.9 Detectoare de fum amplasate simetric, între gurile de introducere montate 
în tavan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figura 3.10 Detectoare de fum amplasate pe plafon când introducerea aerului se face 
prin tavane false perforate. Pe o raz� de 0,6m  în jurul detectorului nu trebuie s� existe  
perfora�ii 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) vedere în sec�iune     b) vedere în sec�iune 

  

  
    

0,6m 0,6m

  
3 m

  
1,5 m
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a) vedere în plan      b) vedere în plan 
    Figura 3.11  Distan�ele de amplasare a detectoarelor de fum (vedere în sec�iune �i 
vedere în plan) când gurile de introducere sunt amplasate pe pere�i; a) viteza de 
introducere a aerului este mai mare de sm /1 ; b) viteza de introducere a aerului este mai 
mic� de sm /1  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 3.12  Detectoare amplasate simetric între gurile de aspira�ie montate la nivelul 

tavanului  
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Figura 3.13  Detectoare amplasate la nivelul tavanului (1), în spa�iul de deasupra tavanului 
fals (2) �i pe conductele de aspira�ie montate deasupra tavanului fals (3). 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.14  Detectoare amplasate la nivelul tavanului, pe axul fiec�rei guri de 
aspira�ie dar nu direct în curentul de aer, gurile de aspira�ie fiind montate sub tavan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
a) vedere în sec�iune; 

  

(1)

(2)
  

(3)

32 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 243 bis/9.IV.2015



 

  

  

  

    

  

  

 
b)  vedere în plan 

Figura 3.15 Amplasarea detectoarelor în cazul în care aspira�ia aerului din înc�pere se face 
printr-un tavan fals: a) vedere în sec�iune; b) vedere în plan 

 
 

Introducere aer sub calculatoare

b

a

  

  

 
Figura 3.16  Amplasarea detectoarelor  în podea fals�, a-distan�e mici �i b-distan�e 

mari 
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Figura 3.17  Amplasarea detectoarelor  într-o înc�pere cu circula�ia intern� a aerului   
  

  

  

 
Figura 3.18 Amplasarea detectoarelor  într-o înc�pere cu utilaje r�cite cu aer   
 

3.7.8 Amplasarea detectoarelor în conductele de aer 
3.7.8.1 Detectoarele optice de fum sau detectoarele de fum prin aspira�ie pot fi 
montate în conductele de aer pentru a oferi protec�ie împotriva împr��tierii fumului de 
c�tre instala�ia de ventilare/climatizare sau ca element de protec�ie local�. 
3.7.8.2 În cazul în care instala�ia de climatizare/ventilare nu este în stare de 
func�ionare, fumul provenit de la  incendiu nu va ajunge la detectoare �i acestea nu vor 
fi opera�ionale. 
3.7.8.3 Diluarea sau turbulen�a fumului poate reduce eficien�a detectorului de fum în 
conducta unde aerul extras din mai multe puncte este combinat. 
3.7.8.4 Pentru cre�terea eficien�ei, detectoarele trebuie instalate pe por�iunile drepte 
ale conductelor,  la o distan�� de cel pu�in trei ori mai mare decât diametrul conductei 
fa�� de cel mai apropiat cot sau deriva�ie. 
3.7.8.5 Detectoarele de fum se vor alege corespunz�tor vitezei aerului �i vor fi 
echipate cu elementele constructive prev�zute de produc�tor (tuburi suplimentare de 
prelevrare sau paravane de protec�ie).   

3.7.9 Amplasarea detectoarelor în spa�iile înalte de depozitare cu rafturi 
3.7.9.1 Sunt considerate spa�ii înalte de depozitare cu rafturi acele înc�peri unde  
distan�a dintre suprafa�a pardoselii �i partea superioar� a bunurilor depozitate este mai 
mare de 6m. 
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3.7.9.2 În acest caz se utilizeaz� o IDSAI prev�zut� cu detectoare de fum prin aspira�ie 
sau detectoare de fum liniare.  
3.7.9.3 Tubulatura de aspira�ie va fi montat� pe p�r�ile exterioare ale rafturilor, iar în 
cazul rafturilor duble �i  pe spa�iul median. 
3.7.9.4 Distan�a maxim� fa�� de tavan la care se prev�d orificiile pentru aspira�ie nu 
trebuie s� fie mai mare de m6 . 
3.7.9.5 Distan�a maxim� pe orizontal� dintre tuburile de aspira�ie nu trebuie s� fie mai 
mare de m6 .  
3.7.9.6 Distan�a maxim� dintre orificiul de aspira�ie �i suprafa�a exterioar� raftului nu 
trebuie s� dep��easc� 3 m. 
3.7.9.7 Acelea�i distan�e se aplic� �i în cazul zonei de influen�� a  dou� detectoare sau 
a dou� zone de detectare. 
3.7.9.8 Fiecare detector de fum prin aspira�ie va fi asociat unei zone proprii. O zon� de 
detectare nu va cuprinde mai mult de 20 de orificii de aspira�ie. 

3.7.10 Amplasarea detectoarelor de flac�r� 
3.7.10.1 Detectoarele de flac�r� trebuie amplasate astfel încât între acestea �i aria de 
detectare  s� nu existe obstacole ce ar putea obtura vizibilitatea acesteia. 
3.7.10.2 Detectoarele de flac�r� trebuie amplasate astfel încât s� nu fie influen�ate de 
surse de c�ldur� (de radia�ie) aflate în utilizare normal�. 
3.7.10.3 Detectoarele de flac�r� trebuie amplasate astfel s� poat� realiza o 
monitorizare optim� a ariei de detectare. 
3.7.10.4 Detectoarele de flac�r� montate pe perete �i/sau col�, cu un unghi de înclinare 
al axei optice de o45  fa�� de podea, vor avea un unghi de detectare de cel pu�in 

o90 (vezi fig. 3.19). Distan�a maxim� pân� la cel mai îndep�rtat punct (Do) �i aria 
maxim� supravegheat� sunt date în tabelul 3.9.  
3.7.10.5 Num�rul �i pozi�ia detectoarelor de flac�r� se stabilesc astfel încât s� se 
asigure o monitorizare uniform� a spa�iului  supravegheat.  
3.7.10.6 Num�rul detectoarelor se stabile�te în func�ie de condi�iile existente în spa�iul 
de supravegheat. Pozi�ia detectorului se alege astfel încât s� fie posibil� o 
supraveghere direct� a oric�rei posibile surse de incendiu, considerându-se orice 
obstacol care ar putea întârzia sau atenua radia�ia electromagnetic� provenit� de la 
sursa de incendiu la detector. Dac� exist� obstacole, num�rul de detectoare va fi 
suplimentat. 
3.7.10.7 Detectoarele de flac�r� amplasate în exterior, vor fi alese respectându-se 
recomand�rile produc�torului, astfel încât, acestea s� corespund� condi�iilor de mediu. 
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Figura 3.19 –Explicativ� asupra amplas�rii detectoarelor de flac�r� pe col� cu un unghi de 
înclinare al axei optice de o45  
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabelul 3.9 –Aria  maxim� supravegheat� în func�ie de tipul detectorului 
Tip detector 1) Dimensiune 

maxim� a laturii 
(a,b,Rh)  (m) 

Do (distan�a maxim� 
pîn� la cel mai 
îndep�rtat punct din 
incint�) 2) (m)  

Aria  maxim� 
supravegheat� 
(m2) 

clasa 1 25 45 625 
clasa 2 17 33 289 
clasa 3 12 23 144 

 1)
  - detector conform SR EN 54-10 

 2) – Corespunz�toare laturii unui cub cu (a, b sau Rh) x �3  
3.7.11 Amplasarea detectoarelor de fum liniare  

3.7.11.1 Detectoarele de fum liniare trebuie montate în conformitate cu instruc�iunile 
produc�torului.  
3.7.11.2 Detectorul de fum liniar se amplaseaz� astfel încât  între emi��tor 	 
E �i 
receptor 	 
R  s� existe vizibilitate. 
3.7.11.3 Fasciculul optic nu trebuie s� fie întrerupt prin schimbarea pozi�iei obiectelor 
în  spa�iul supravegheat.  
3.7.11.4 Detectoarele de fum liniare vor fi instalate pe elemente de sus�inere fixe care 
s� nu fie supuse vibra�iilor �i/sau varia�iilor de temperatur�. Acestea pot determina 
deplasarea sau dilatarea elementelor de sus�inere (ex: o grind� de metal) �i implicit 
deplasarea razei de lumin� focalizat� pe receptorul R , ceea ce poate genera 
declan�area unor alarme false.  
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3.7.11.5 Detectoarele de fum liniare pot fi utilizate în combina�ie cu detectoarele de 
fum punctuale în cazuri particulare cum ar fi: 

a) spa�ii foarte înalte unde detectoarele punctuale de fum nu sunt 
eficiente; 

b) spa�ii unde detectoarele de fum nu pot fi utilizate din cauza condi�iilor 
de mediu. 

3.7.11.6 În cazul în care exist� posibilitatea stratific�rii aerului, ceea ce ar împiedica 
fumul s� ajung� la tavan, distan�a vD  dintre detector �i tavan va fi superioar� valorilor 
precizate în tabelul 3.10, astfel încât, fasciculul optic s� se g�seasc� sub stratul de aer 
cald care împiedic� fumul s� ajung� la tavan. 
 
Tabelul 3.10 Distan�e maxime �i arii de detectare (Amax) ale detectoarelor liniare de 
fum 

În�l�imea incintei 
H[m] D [m] a [m] Amax  [m2] Dv[m] 

� � 20º � > 20º 

� 6,0 m 6 12 1200 0,3 pân� la 
0,5 

0,3 pân� la 
0,5 

> 6 m 
� 12 m 6,5 13 1300 0,4 pân� la 

0,7 
0,4 pân� la 

0,9 
> 12 m 
� 20 m 7 14 1400 0,6 pân� la 

0,9 
0,8 pân� la 

1,2 
          D � �m - distan�a orizontal� maxim� dintre un punct oarecare de pe tavan �i fasciculul 
optic; 
          vD � �m - distan�a dintre detector �i tavan; 

� - unghiul de înclinare al tavanului fa�� de orizontal�. Dac� un tavan are pante diferite, 
va         fi considerat� panta cea mai mic�; 
� �ma - distan�a maxim� dintre dou� fascicule paralele, xD2 ; 

maxA � �2m - aria maxim� de detectare ob�inut� ca  produsul dintre distan�a maxim� � �ma   
�i  

distan�a maxim� � �mL  m�surat� între emi��tor �i receptor. 
 

3.7.11.7 Dac� în�l�imea înc�perii este mai mare de 12 m �i pân� la 20 m, este necesar 
s� se efectueze supravegherea spa�iului prin montarea detectoarelor liniare pe dou� 
niveluri. Fasciculele detectoarelor aflate la nivelul inferior trebuie amplasate astfel: 

a)  la o în�l�ime aproximativ egal� cu jum�tate din în�l�imea de instalare a 
detectoarelor de la nivelul superior; 

b) distan�a relativ� „a” dintre fasciculele de la nivelul inferior nu trebuie s�     
dep��easc� 25 % din în�l�imea de montaj a nivelului inferior de detectare. 

c) distan�a dintre pere�i �i fasciculele paralele cele mai apropiate ale nivelului 
inferior nu trebuie s� dep��easc� 12,5 % din în�l�imea de montaj a nivelului 
inferior de detectare. 

 În fig. 3.20 se indic� un exemplu de amplasare. 
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Dv = 0,6 ... 0,9 m

5 m
(  0,5 m, < 7 m)

a = 10
(< 14 m)

 m 5 m
(  0,5 m, < 7 m)

20 m

H = 20 m

10 m

1,2
(  0,5 m)

5 m 1,2
(  0,5 m)

5 m

2,5 m 2,5 m 2,5 m 2,5 m 2,5 m 2,5 m 2,5 m

 
Fig. 3.20 Exemplu de amplasare a unor detectoare liniare de fum într-o incint� cu în�l�imea de 

20 m (vedere perpendicular� pe direc�ia fasciculelor de detectare) 
 

3.7.11.8 Distan�a minim�, dintre fasciculul optic �i pere�i sau alte obiecte nu va fi mai 
mic� de 0,5 m, iar distan�a maxim� dintre emi��tor �i receptor, L, nu va dep��i 100 m  
(fig. 3.21). 
 

  L

  lRE

  
  

l/2

l/2

 
Figura 3.21 Explicativ� asupra modului de stabilire a ariei zonei supravegheate A 
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A – aria zonei supravegheate; L - lungimea razei de lumin�; l - l��imea zonei 
supravegheate; E - emi��tor; R - receptor. 

 
3.7.12 Amplasarea detectoarelor speciale   

3.7.12.1 Pentru toate detectoarele care pentru moment nu sunt incluse în specifica�iile 
acestui normativ, proiectarea �i instalarea acestora vor fi realizate în conformitate cu 
instruc�iunile produc�torului.  
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

         - declan�ator  manual  
      de alarmare amplasat                        
                                  a)                                                      în pozi�ia A sau B
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b) 
Figura 3.22 Amplasarea declan�atoarelor manuale de alarmare pe c�ile de evacuare în 
caz de incendiu. 
 

3.7.13 Amplasarea declan�atoarelor manuale de alarmare 
3.7.13.1 (1) Declan�atoarele manuale de alarmare vor fi amplasate pe c�ile de 
evacuare în caz de incendiu, în imediata vecin�tate a  fiec�rei u�i care face leg�tura cu 
scara de evacuare în caz de incendiu �i la fiecare fiecare ie�ire în exterior (a se vedea 
fig. 3.22 a), astfel încât nici o persoan� s� nu fie nevoit� s� parcurg� o distan�� mai 
mare de 30m pentru a ajunge la un declan�ator manual de alarm� (a se vedea fig. 3.22 
b). 
  (2) Distan�a maxim� de parcurs din orice punct al cl�dirii pân� la orice 
declan�ator de alarm� nu va dep��i 20m în cazul cl�dirilor înalte, foarte înalte �i cu 
aglomer�ri de persoane, respectiv 15m la cl�dirile cu persoane care nu se pot evacua 
singure,  în func�ie de necesit��i. 
3.7.13.2 Declan�atoarele manuale de alarmare trebuie s� fie amplasate la vedere, s� fie 
u�or de identificat �i u�or accesibile. 
3.7.13.3 Declan�atoarele manuale de alarmare trebuie montate la o în�l�ime între 1,2 
m �i 1,5 m deasupra pardoselii, dac� produc�torul nu impune alte condi�ii.  
3.7.13.4 În spa�iile unde se afl� persoane cu dizabilit��i locomotorii declan�atoarele 
manuale de alarmare se vor amplasa astfel încât s� fie accesibile acestora.  

 
3.8 Alegerea dispozitivelor de alarmare 
3.8.1 Generalit��i 

3.8.1.1 O zon� de alarmare este definit� ca fiind, în general, un domeniu al cl�dirii care 
coincide cu limitele unui compartiment de incendiu sau mai multor compartimente 
al�turate. Zonele de alarmare vor fi în conformitate cu scenariul de securitate la 
incendiu. 
3.8.1.2 Dac� un semnal de alarm� trebuie difuzat în întreaga cl�dire nu este necesar� 
nici o divizare în zone de alarmare. 
3.8.1.3 Când o zon� de alarmare cuprinde mai multe compartimente de incendiu în 
fiecare compartiment se va prevedea cel pu�in un dispozitiv de alarmare. 

40 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 243 bis/9.IV.2015



 

3.8.1.4 Între zonele de alarmare trebuie s� existe o separare clar� pentru a se asigura 
distingerea semnalelor numai în zona de interes nu �i în zonele al�turate. 
3.8.1.5 Modul de alarmare a ocupan�ilor cl�dirii trebuie s� fie în conformitate cu 
cerin�ele procedurii aplicate în caz de incendiu, din scenariul de securitate la incendiu. 
3.8.1.6 Procedura aplicat� în caz de incendiu poate necesita ca alarma s� fie întâi 
transmis� unui personal desemnat, care mai apoi se poate ocupa de punerea în aplicare 
a planului de ap�rare împotriva incendiilor. În astfel de cazuri, o alarm� general� de 
incendiu nu trebuie anun�at� imediat. 
3.8.1.7 Dup� verficarea acestora, alarmele trebuie transmise pompierilor cât mai 
repede posibil. Acest lucru poate fi realizat utilizând o leg�tur�, preferabil direct la 
pompieri. 
3.8.1.8 Dac�, în cl�dire, exist� personal desemnat,  apelul poate fi efectuat prin telefon 
c�tre un num�r stabilit anterior de pompieri sau c�tre num�rul de urgen�� na�ional. 
Trebuie ca num�rul telefoanelor din cl�dire s� fie suficient pentru a nu întârzia 
apelarea pompierilor. 
3.8.1.9 Leg�turile automate trebuie s� fie monitorizate, pentru ca orice eroare de 
leg�tur� s� fie semnalizat� fie la sta�ia de control de la distan�� sau la ECS. 
3.8.1.10 Orice alarm� destinat� ocupan�ilor cl�dirii trebuie transmis� cel pu�in prin 
semnal acustic. Acestea pot fi dispozitive de alarmare tonal� �i sisteme de alarmare 
vocal�. 
3.8.1.11 În func�ie de destina�ia cl�dirii �i/sau utilizatorii cl�dirii, dispozitivele de 
alarmare transmit semnalul de alarmare, în moduri diferite, prin: 

a) semnal acustic; 
b) semnal optic; 
c) mesaj vocal  (preînregistrat sau utilizînd un operator uman); 
d) mesaj printr-un  dispozitiv cu semnal tactil (de exemplu vibra�ii). 

3.8.1.12 În cl�dirile unde utilizatorii cl�dirii pot fi persoane neinstruite în privin�a 
procedurilor de interven�ie la incendiu, pentru transmiterea mesajelor de alarmare la 
incendiu se recomand� utilizarea semnalelor de alarmare vocal�. 

 
3.8.2 Dispozitive de alarmare acustice (conform SR EN 54-3) 

3.8.2.1 Trebuie instalate cel putin 2 dispozitive de alarmare într-o instala�ie, chiar dac� 
nivelul de sunet recomandat poate fi atins cu un singur dispozitiv. 
3.8.2.2 Trebuie instalat cel pu�in un dispozitiv de alarmare pentru fiecare 
compartiment de incendiu. 
3.8.2.3 În zonele de alarmare în care semnalele sonore nu pot fi recep�ionate din 
motive diferite (de exemplu: zgomotul de fundal este excesiv, persoane cu disabilit��i 
fizice) semnalul acustic va fi dublat de semnal optic �i/sau tactil. 
3.8.2.4 Nivelul sunetului furnizat va fi în a�a fel încât semnalul de alarmare s� fie auzit 
imediat peste oricare zgomot ambiental. 
3.8.2.5 (1)Sunetul alarmei de incendiu va avea un nivel cu 5 dB deasupra oric�rui alt 
sunet care ar putea s� dureze pe o perioad� mai mare de 30 de secunde, dar nu mai mic 
de 65dB. Dac� alarma are scopul de a trezi persoane care din somn, atunci nivelul 
minim trebuie s� fie de 75 dB. 
      (2) Aceste niveluri minime vor fi atinse în oricare punct în care sunetul de 
alarm� trebuie s� fie auzit. 
3.8.2.6 Nivelul sunetului nu trebuie s� dep��easc� 120 dB la o distan�� de 1m de  
receptorul de alarm�. 
3.8.2.7 Nivelul sunetului se m�soar� cu aparate de m�sur� special concepute în 
conformitate cu SR EN 61672, tip 2, cu r�spuns încet. 
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3.8.2.8 Caracteristicile sunetului utilizat pentru alarmare vor fi acelea�i în toate p�r�ile 
cl�dirii.  
3.8.2.9 Pentru a preveni apari�ia unor niveluri mari ale sunetului care ar putea ap�rea 
în anumire zone, se recomand� utilizarea unui num�r mai mare de dispozitive de 
alarmare cu cu nivel redus al intensit��ii sunetului, decât un num�r mai mic de 
dispozitive de alarmare cu un nivel  al sunetului mai mare.  
3.8.2.10 Semnalul de alarm� de incendiu se recomand� s� fie cu o frecven�� cuprins� 
între 0,5-2kHz. 

3.8.3 Dispozitive de alarmare care transmit semnalul prin mesaj vocal (conform SR EN 
54-16 �i SR EN 54-24) 

3.8.3.1 În cazul folosirii de mesaje preînregistrate, sistemul trebuie proiectat în a�a fel 
încât s� nu poat� activa simultan mai multe module de comunicare. 
3.8.3.2 Accesul la interfa�a de comand� a sistemelor de adresare public�, în caz de 
incendiu, trebuie limitat la persoanele desemnate în acest scop în condi�iile legii. 
3.8.3.3 Trebuie ini�iat� o alarm� potrivit� (fie înregistrat� dinainte sau sintetizat�) care 
poate fi transmis� automat ca r�spuns la o alarm� de incendiu, imediat sau cu 
întârziere (corespunz�tor procedurii aplicate în caz de incendiu); aceast� transmisie nu 
trebuie s� depind� de prezen�a unui operator. 
3.8.3.4 Toate mesajele vocale s� fie în limba român�, clare, scurte, f�r� ambiguit��i, 
inteligibile �i, pe cât posibil, prestabilite. Atunci când este cazul pot fi �i într-o alt� 
limb�. 
3.8.3.5 Nivelul intensit��ii sunetului în cazul mesajului vocal trebuie stabilit conform 
cu cap. 3.8.2, dar va trebui s� fie cu cel pu�in 10dB peste nivelul oric�rui sunet care 
probabil s� persiste pe o durat� mai mare de 30s. 
3.8.3.6 Transmiterea mesajelor vocale în caz de incendiu trebuie conceput� �i realizat� 
astfel încât acestea s� nu fie confundate cu alte mesaje vocale (de exemplu, mesajul 
privind pauza de mas�, începutul sau sfâr�itul programului), fiind necesar� încetarea 
acestora  în momentul transmiterii mesajelor vocale de alarmare la incendiu. 
3.8.3.7 Intervalul de timp dintre dou� mesaje succesive nu trebuie s� dep��easc� 30 de 
secunde. 
3.8.3.8 In cazul unei alarme de incendiu trebuie s� r�mân� în func�iune numai modulul 
de comunicare, generatorul de mesaj sau microfonul care deserve�te  IDSAI. Acestea 
trebuie men�inute astfel încât s� poat� fi transmise anun�uri sau instruc�iuni referitoare 
la cazurile de urgen��. 
3.8.3.9 Cel pu�in un microfon folosit în caz de incendiu va fi instalat lâng� 
echipamentul de control �i de semnalizare (ECS).  
3.8.3.10 Pot fi prev�zute mai multe echipamente de transmitere a mesajelor vocale (de 
exemplu, microfoane suplimentare care s� deserveasc� IDSAI), îns� proiectarea 
sistemului trebuie s� se fac� astfel încât s� nu fie posibil� func�ionarea simultan� a mai 
mult de un microfon, un modul de comunicare sau un generator de mesaje. 

3.8.4 Dispozitive de alarm� vizuale (conform SR EN 54-23) 
3.8.4.1 Dispozitivele de alarmare trebuie utilizate numai în zone în care nivelul 
zgomotului ambiental dep��e�te 90 dB, în zone în care este necesar� o protec�ie la 
zgomot �i în zonele în care se pot afla persoane cu dizabilit��i auditive, precum �i în 
alte situa�ii stabilite de proiectan�ii sistemului de securitate. 
3.8.4.2 Un semnal optic de alarmare trebuie s� fie u�or de sesizat �i de recunoscut în 
raport cu alte semnale optice utilizate în cl�dire. Trebuie s� fie vizibil din orice punct 
al ariei protejate. 
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3.9 ALEGEREA �I CONDI�IILE DE AMPLASARE ALE ECHIPAMENTULUI DE 
CONTROL �I SEMNALIZARE (ECS) 
 
3.9.1 Generalit��i 

3.9.1.1 ECS poate fi instalat în urm�toarele configura�ii: 
a) independent; 
b) cu panou frontal de comand�; 
c) cu  panou de comand� de la distan��. 

3.9.1.2 Pentru alte configur�ri (de exemplu panouri cu telecomand�) trebuie definite 
specifica�ii în proiect. 
3.9.1.3 Echipamentele de control �i semnalizare se vor instala, de regul�, în serviciul 
destinat pompierilor, în spa�ii u�or accesibile sau, când nu exist� serviciu de pompieri, 
într-o incint� supravegheat� permanent; dac� nu este îndeplinit� aceast� condi�ie, ECS 
trebuie conectat la o sta�ie de control de la distan��. Aceasta din urm� va fi prev�zut� 
cu un post telefonic.  
3.9.1.4 ECS va asigura retransla�ia indica�iilor în cl�dirile prin panouri suplimentare 
de avertizare în cazul în care exist� mai multe intr�ri pentru pompieri �i/sau în cazul în 
care ECS  se afl� într-o zon� necirculat�.  
3.9.1.5 Dac�  se monteaz� mai multe panouri suplimentare de avertizare care permit 
preluarea controlului de la mai multe loca�ii, trebuie luate m�suri pentru a se preveni 
operarea contradictorie a comenzilor din pozi�ii diferite prin retransla�ia comenzilor. 
3.9.1.6 Panourile suplimentare de avertizare trebuie montate în înc�peri care satisfac 
acelea�i condi�ii conform art. 3.9.2.1.  
3.9.1.7 Semnalele optice sub forma l�mpilor de avertizare, corpurile de iluminat 
pentru continuarea lucrului, trebuie s� fie montate la intr�rile prev�zute pentru accesul 
pompierilor în cl�dire.  

3.9.2 Condi�ii privind amplasarea ECS 
3.9.2.1 Înc�perile special destinate echipamentelor de control �i semnalizare trebuie s� 
corespund� urm�toarelor condi�ii:  

a) s� fie amplasate cât mai aproape de centrul de greutate (centrul cel mai 
apropiat ca amplasament de majoritatea echipamentelor deservite) al re�elei 
respective, asigurând un grad de securitate corespunz�tor; 

b) s� fie situate, în general, la parter, în spa�ii u�or accesibile din exterior, în 
vecin�tatea u�ilor de acces de interven�ie ale pompierilor. Când specificul 
cl�dirii impune, se admite amplasarea echipamentelor de control �i semnalizare 
aferente IDSAI  la alte niveluri ale cl�dirii; 

c) accesul c�tre înc�perile unde sunt  amplasate ECS trebuie s� fie u�or. Pe calea 
de acces nu trebuie s� existe obstacole care ar putea împiedica sau întârzia 
interven�ia personalului  desemnat; 

d) s� nu fie traversate de conductele instala�iilor utilitare (ap�, canalizare, gaze, 
inc�lzire, etc.). Sunt admise numai racorduri pentru instala�iile care deservesc 
înc�perile respective; 

e) s� nu fie amplasate sub înc�peri încadrate în clasa AD4 conform normativului 
I7 – 2011 (medii expuse la pic�turi cu ap�);  

f) spa�iile pentru ECS s� fie prev�zute cu instala�ii de iluminat de siguran�� 
pentru continuarea lucrului; 

g) accesul s� fie permis doar persoanele specializate �i desemnate în condi�iile 
legii. 
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3.9.2.2 Amplasarea echipamentului de control �i semnalizare (ECS) impune, în plus 
fa�� de cele prev�zute la articolul 3.9.2.1, urm�toarele : 

a) indica�iile �i controalele s� fie u�or accesibile pompierilor �i personalului 
responsabil din cl�dire; 

b) iluminatul s� permit� citirea cu u�urin�� a etichetelor �i indica�iilor vizuale, 
(cel pu�in 200lx); 

c) riscul de incendiu s� fie mic �i spa�iul s� fie prev�zut cu cel pu�in un element 
de detectare conectat la sistemul de semnalizare a incendiilor. 

3.9.2.3 Dac� echipamentul de control �i semnalizare este distribuit în mai multe 
carcase aflate în spa�ii diferite, este necesar ca:  

a) spa�iul de amplasare al fiec�rei carcase s� satisfac� cerin�ele de la art.3.9.2.2; 
b) conexiunile dintre carcase s� fie protejate împotriva �ocurilor mecanice �i 

împotriva deterior�rii  prin incendiu, conform cap.5.3; 
c) facilit��ile de monitorizare a defectelor s� acopere interconect�rile dintre 

diferite carcase ale centralei. 
3.9.2.4 Dac� este necesar� montarea ECS în spa�ii care nu îndeplinesc condi�iile 
men�ionate anterior, atunci trebuie luate m�suri speciale pentru protec�ia 
echipamentului. 
3.9.2.5 Aceste înc�peri se prev�d, prin documenta�ia tehnico-economic�, cu minimum 
1-2 prize de 16A / 230 V pentru l�mpi portabile �i unelte (scule, accesorii) portabile în 
condi�iile prev�zute de reglement�rile tehnice în vigoare, iar alimentarea acestora s� se 
fac� din tabloul electric de securitate la incendiu al cl�dirii. 
3.9.2.6 Echipamentele de control �i semnalizare aferente IDSAI se amplaseaz� în 
înc�peri separate prin elemente de construc�ii incombustibile clasa de reac�ie la foc A1 
ori A2-s1, do cu rezisten�a la foc minimum REI60 pentru plan�ee �i minimum EI60 
pentru pere�i având golurile de acces protejate cu u�i rezistente la foc EI230-C �i 
prev�zute cu dispozitive de autoînchidere sau închidere automat� în caz de incendiu. 
3.9.2.7 În înc�perile destinate ECS se va instala un post telefonic, conectat la sistemul 
de telefonie interioar� a obiectivului ori la alte mijloace care asigur� transmsia la 
distan��.. 
3.9.2.8 Pentru localizarea rapid�, u�oar� �i f�r� ambiguiditate a alarmei �i pentru a lega 
indica�ia centralei de loca�ia oric�rui detector sau declan�ator manual trebuie furnizate 
cel pu�in: zona alarmat�, elementul din zon� care a declan�at alarma, un text care s� 
furnizeze informa�ii de localizare a alarmei, diagrame de conectare, avertiz�ri optice 
pentru indicarea la distan�� a st�rii elementului de detectare sau declan�atorului 
manual.(vezi 3.9.2.2a). 
3.9.2.9 (1)  În cazul centralelor de supraveghere la distan�� se asigur� o semnalizare de 
alarmare printr-o leg�tur� automat� cu pompierii într-un timp minim de  semnalizare. 
  (2) Alarmarea automat�, în cazul existen�ei pazei în momentul declan��rii 
alarmei, trebuie confirmat�  de c�tre personalul de paz� �i retransmis� telefonic 
serviciului de pompieri. 
3.9.2.10 (1) Leg�turile automate trebuie monitorizate astfel încât orice defect s� fie 
indentificat la distan�� sau la central�.  
   (2) Acolo unde exist� centre de supraveghere la distan�� trebuie transmise cel 
pu�in semnalele generale de incendiu sau defect. Dac� spa�iul este permanent 
supravegheat atunci se poate utiliza telefonul pentru anun�area pompierilor.       

                  
3.10 ALARME FALSE 
 
3.10.1 Este posibil ca parametrii monitoriza�i, de exemplu c�ldur�, fum, monoxid de carbon, 
radia�ii UV �i IR s� provoace alarme false. 
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3.10.2 (1) Nivelul de sensibilitate se stabile�te luând în considerare nivelul de perturba�ii 
atunci când acestea se cunosc. 

(2) Pentru evitarea alarmelor false se aplic� cel pu�in una dintre urm�toarele metode: 
a) alegerea corect� a detectorului; 
b) alegerea unei sensibilit��i asem�n�toare pentru detectoare(dac� este posibil); 
c) integrarea a mai mult de o valoare de prag pentru a permite etape separate de 

non alarm�, pre-alarm� �i alarm�; 
d) alegerea algoritmilor potrivi�i pentru procesul de luare a deciziei in sistemele 

controlate cu software; 
e) utilizarea în acela�i dispozitiv de detectare a doi sau mai mul�i parametri 

împotriva incendiilor;  
f) proiectarea instala�iei cu dubla inciden�� a detect�rii (dependen�� de dou� 

zone, dependen�a de dou� detectoare sau detector multisenzor); 
(3) În cazul posibilit��ii de întârziere a transmisiei semnalului alarmei împotriva 

incendiilor c�tre un centru cu comand� de la distan��, vor fi întrunite urm�toarele cerin�e:  
a) ca ultim� posibilitate, pe durata de activitate se poate utiliza un sistem de 

confirmare pre-transmisie c�tre dispeceratul central �i/sau brigada de 
pompieri; 

b) IDSAI va a�tepta 30 secunde confirmarea semnalului de alarm�; 
c) f�r� confirmare, semnalul de alarm� va fi transmis dup� 30 secunde;  
d) în func�ie de procesul care se declan�eaz� în caz de incendiu, dimensiunea 

cl�dirii, timpul de sosire al pompierilor, poate fi acceptat un timp minim de 
investigare  de 2 minute dup� confirmarea sistemului de alarm�;  

e) recep�ia altor semnale de alarm� pe parcursul timpului de investigare va activa 
echipamentul de semnalizare a alarmei împotriva incendiului f�r� întârziere; 

f) setarea "transmisiei întârziate" va putea fi efectuat� doar manual, dezactivarea 
va putea fi setat� automat. Scoaterea din func�iune va putea fi efectuat�, de 
asemenea, manual. 

3.10.3 Detectoarele de c�ldur� nu vor fi instalate acolo unde temperatura ambiant�, din cauza 
surselor de c�ldur� naturale sau opera�ionale, poate ajunge la niveluri unde apare un risc de 
declan�are a detectoarelor. 
3.10.4 (1) Atunci când detectoarele de fum sunt instalate în camere joase, (cu o în�l�ime mai 
mic� de 3 m) trebuie luate m�suri pentru prevenirea declan��rii detectoarelor la, de exemplu, 
fumul de �igar�, procesele de lucru etc. 

(2) Pentru evitarea declan��rii detectoarelor �i a alarmelor false pot fi introduse 
urm�toarele m�suri: 

a) evitarea pozi�ion�rii detectoarelor lâng� surse probabile de fum; 
b) interzicerea fumatului; 
c) înlocuirea detectoarelor de fum cu cele de c�ldur�; 
d) condi�ionarea declan��rii alarmei de intrarea în starea de alarm� a dou� zone 

diferite sau a dou� detectoare din aceea�i zon� de detectare. 
3.10.5 În camerele cu un puternic curent de aer, exist� riscul ca praful s� se a�eze pe 
detectoare �i s� provoace o alarm� fals�. În astfel de cazuri, trebuie instalat un scut de 
protec�ie special pentru a proteja detectoarele. 
3.10.6 Toate dispozitivele utilizate în sistemele de detectare vor avea protec�ie adecvat� 
împotriva perturba�iilor electromagnetice (CEM) potrivit� pentru a evita alarmele false 
cauzate de interferen�ele electromagnetice. 
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CAPITOLUL 4 - SURSE DE ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRIC� 
 
4.1 GENERALIT��I 
 
4.1.1 IDSAI trebuie s� aib� cel pu�in dou� surse de alimentare, o surs� de baz� �i o surs� de 
rezerv�. 
4.1.2 Atât sursa de baz� cât �i sursa de rezerv� trebuie s� asigure, în mod independent una de 
cealalt�, func�ionarea la parametrii nominali a IDSAI. 
4.1.3 Când este disponibil� sursa de baz�, aceasta trebuie s� fie sursa de alimentare exclusiv� 
a instala�iei de detectare �i semnalizare a incendiului. 
4.1.4 Sursa de rezerv� trebuie s� fie constituit� din baterii de acumulatoare reînc�rcabile de 12 
Vc.c. sau 24 Vc.c.. Aceasta poate fi completat� cu un grup electrogen pentru asigurarea 
duratei de func�ionare. 
4.1.5 Dac� sursa de baz� nu este disponibil�, comutarea aliment�rii cu energie electric� a 
IDSAI pe sursa de rezerv� trebuie s� se fac� automat, printr-un sistem AAR reversibil. La 
reapari�ia tensiunii pe sursa de baz�, IDSAI trebuie alimentat� cu energie electric� din aceasta 
�i revenirea trebuie s� se fac�, de asemenea, automat.     
4.1.6  Toate sursele de alimentare (interne �i externe) aferente IDSAI  (alimentare detectori 
din surse externe, sirene, etc.) trebuie s� fie certificate SR EN 54-4 �i s� poat� permite 
monitorizarea parametrilor conform cap. 4.3 . 
4.1.7 Sursa de alimentare cu energie electric� a elementelor componente a ECS trebuie s� fie 
aceea�i ca �i cea  pentru ECS sau s� fie compatibil� cu aceasta. 
4.1.8 Apari�ia unei avarii pe traseul de alimentare cu energie electric� a elementelor 
componente a IDSAI  nu trebuie s� afecteze monitorizarea pentru o zon� mai mare de 10000 
m2. 
 
4.2 SURSA DE BAZ�   
 
4.2.1 Sursa de baz� pentru alimentarea cu energie electric� a IDSAI trebuie s� fie Sistemul 
Electroenergetic Na�ional.  
4.2.2 Alimentarea IDSAI din sursa de baz� se va face respectând prevederile reglement�rilor 
tehnice referitoare la alimentarea cu energie electric� a instala�iilor de securitate la incendiu. 
4.2.3 Un echipament electric care produce energie electric� local poate fi considerat surs� de 
baz� numai dac� prezint� acela�i coeficient de siguran�� ca �i Sistemul Electroenergetic 
Na�ional  sau în cazul în care nu exist� posibilitatea racord�rii cl�dirii la acesta.  
4.2.4 Elementele componente ale IDSAI trebuie s� fie alimentate cu energie electric� din 
sursa de baz� prin intermediul unor circuite electrice corect dimensionate, protejate cu aparate 
de protec�ie adecvate, etichetate, accesibile numai personalului de între�inere al acestora. 
4.2.5 Alimentarea cu energie electric� a elementelor componente ale IDSAI trebuie s� fie 
independent� de orice dispozitiv de separare general� a cl�dirii. 
4.2.6 La utilizarea mai multor echipamente de alimentare, condi�iile se aplic� pentru fiecare în 
parte. 
4.2.7 Fac excep�ie de la prevederile amintite anterior  instala�iile de semnalizare a incendiilor 
care sunt montate în locuin�e prev�zute cu detectoare autonome. 
 
4.3 SURSA DE REZERV� 
 
4.3.1 Dac� alimentarea din sursa de baz� nu mai este posibil�, alimentarea cu energie electric� 
se face dintr-o surs� de rezerv�(vezi 4.1.4) 
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4.3.2 Pentru IDSAI, sursa de rezerv� trebuie s� asigure o durat� de func�ionare de 48 ore �i, în 
plus, necesarul de putere pentru semnalizarea unei alarme pe durata a 30 de minute. 
4.3.3 Asigurarea cu energie electric� din sursa de rezerv� poate fi redus� la o durat� minim� 
de 30 ore pentru construc�iile unde exist� personal de supraveghere permanent, dac� este 
indicat� imediat lipsa de disponibilitate a sursei de baz� �i durata repara�iei este reglementat� 
printr-un contract de între�inere cu furnizorul de energie electric�, prin care s� se asigure c� 
durata repara�iei nu dep��e�te 24 ore. 
4.3.4 În cazul cl�dirilor r�mase neocupate pentru o perioad� de cel pu�in 30 de zile, durata de 
func�ionare pe sursa de rezerv� se m�re�te la 72 ore. 
4.3.5 În cazul în care sursa de rezerv� este constituit� de un grup electrogen, acesta trebuie 
realimentat cu combustibil în cel mult 24 de ore de la comutarea pe sursa de baz�. 
4.3.6 Alegerea �i dimensionarea bateriilor de acumulatoare trebuie s� se fac� astfel încât s� 
asigure alimentarea cu energie electric� a tuturor elementelor componente ale IDSAI pe toat� 
durata întreruperii aliment�rii cu energie electric� din sursa de baz� �i s� permit� luarea unor 
m�suri corective. 
4.3.7 Capacitatea final� a bateriei de acumulatoare  se va evalua având în vedere sc�derea 
acesteia odat� cu îmb�trânirea echipamentului, folosind indica�iile date de furnizor.  
4.3.8 Reînc�rcarea acumulatoarelor trebuie efectuat� pe parcursul a 24 ore la 80% din 
capacitatea sa nominal� �i la 100% în 48 ore, cu o func�ionare continu� a instala�iei. 
4.3.9 Echipamentul de alimentare electric� trebuie s� fie capabil s� semnalizeze urm�toarele 
defecte: 

a) pierderea sursei de baz� în mai pu�in de 30 min.; 
b) pierderea sursei de rezerv� în mai pu�in de 15 min.; 
c) sc�derea tensiunii bateriei sub valoarea ce o face neoperabil� �i este indicat� de 
produc�tor; 
d) defectarea înc�rc�torului bateriei în mai pu�in de 30min. 

4.3.10 Pentru montarea, exploatarea �i între�inerea bateriilor de acumulatoare vor fi respectate 
cu stricte�e condi�iile impuse de produc�tor �i de reglement�rile tehnice aflate în vigoare la 
data elabor�rii documenta�iei tehnice. 
 

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 243 bis/9.IV.2015 47



 

CAPITOLUL 5 - PREVEDERI GENERALE PRIVIND EXECUTAREA �I 
EXPLOATAREA INSTALA�IILOR DE DETECTARE, SEMNALIZARE �I 
AVERTIZARE A INCENDIILOR IN CONSTRUC�II 
 
5.1 GENERALIT��I 
 
5.1.1 Lucr�rile se vor executa în conformitate cu prevederile documenta�iei tehnice �i a 
reglement�rilor cuprinse în prezentul normativ. 
5.1.2 Executantul va semnala investitorului orice neconcordan�� observat� în timpul 
execut�rii lucr�rilor între con�inutul documenta�iei tehnice, reglement�rile tehnice în vigoare 
�i/sau condi�iile întâlnite în teren. 
5.1.3 Proiectantul va efectua orice modificare necesar� ap�rut� ca urmare a neconcordan�ei 
ap�rute în execu�ie. 
5.1.4 Investitorul va exploata �i între�ine, în condi�ii de siguran��, IDSAI, conform legisla�iei 
în vigoare. 
5.1.5  Recep�ia la terminarea lucr�rilor se realizeaz� conform prevederilor Legii nr.10/1995 
privind calitatea în construc�ii, cu modific�rile ulterioare, �i a Regulamentului de recep�ie a 
lucr�rilor de construc�ii �i instala�ii aferente acestora aprobat prin Hot�rârea Guvernului 
nr.273/1994, �i a Normativului pentru verificarea calit��ii �i recep�ia lucr�rilor de instala�ii 
aferente construc�iilor, indicativ C 56-02 aprobat prin OMTCT nr. 900/2003.  
5.1.6 Executantul trebuie s� predea beneficiarului registrul de control al instala�iei, întocmit 
conform Normelor generale de ap�rare împotriva incendiilor aprobate cu O.M.A.I. nr. 163/2007. 
 
5.2 POZAREA CIRCUITELOR ELECTRICE ALE INSTALA�IEI DE DETECTARE 
�I SEMNALIZARE INCENDIU (IDSAI) 
 
5.2.1 Alegerea traseelor circuitelor electrice destinate IDSAI trebuie s� permit� montajul u�or 
al acestora, introducerea �i scoaterea cu u�urin�� a conductoarelor electrice. Montajul 
circuitelor electrice ale IDSAI se poate face în tuburi, canale, ghene etc. 
5.2.2 Circuitele electrice destinate  IDSAI  trebuie pozate astfel încât s� fie evitate efecte 
adverse asupra acesteia. 
5.2.3 La pozarea circuitelor electrice ale IDSAI trebuie luate în considerare urm�toarele aspecte: 

a) protec�ia împotriva perturba�iilor electromagnetice care pot afecta func�ionarea corect� 
a sistemului; 

b) protec�ia împotriva incendiilor; 
c) protec�ia împotriva deterior�rilor mecanice. 

5.2.4 Circuitele sistemului de alarm� la incendiu se separ� de alte circuite electrice prin intermediul 
ecranelor izolate sau legate la priza de p�mânt sau prin pozarea acestora la o distan�� adecvat�. 
5.2.5 Pentru protec�ia mecanic�, protec�ia la foc �i reducerea perturba�iilor electromagnetice 
din cauza apropierii de circuitele electrice de joas� tensiune, circuitele IDSAI se separ� prin: 

a) montarea în tuburi, canale, ghene distincte  etc.; 
b) elemente desp�r�itoare mecanice continue �i rigide din materiale care au clas� de 

reac�ie la foc minimum B-s1,d0 clasificate conform SR EN 13501-1+A1:2010; 
c) distan�e de minim 0,3 m de cablurile altor sisteme; 
d) utilizarea cablurilor ecranate electric. 

5.2.6 Circuitele electrice ale  IDSAI trebuie : 
a) s� aib� mantaua sau înveli�ul exterior colorat distinctiv (ro�u sau portocaliu) pe întreaga lor 

lungime; sau 
b) marcate adecvat sau etichetate la intervale nu mai mari de 2m pentru a indica func�ia �i cerin�a 

de separare; sau  
c) pozate în tuburi, canale rezervate pentru IDSAI �i marcate astfel încât s� se indice aceast� 

rezervare; în acest caz, circuitele  trebuie s� fie închise complet,  iar capacele canalelor de 
cablu trebuie fixate ferm. 
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5.2.7 Toate cablurile �i p�r�ile metalice ale sistemului trebuie separate corespunz�tor de orice 
component� metalic� care face parte din sistemul de protec�ie la tr�znet. M�surile de protec�ie 
împotriva tr�znetului trebuie s� respecte normele �i reglement�rile tehnice specifice în 
vigoare. 
5.2.8 În cazul în care circuitele electrice destinate IDSAI traverseaz� plan�ee sau pere�i 
rezisten�i la foc, golurile trebuie asigurate împotriva incendiului astfel încât rezisten�a la foc a 
elementului de separare traversat s� nu se reduc�. 
5.2.9 Instalarea circuitelor electrice destinate IDSAI în lungul conductelor calde  ( ot 40� C) 
sau  pe suprafe�e calde trebuie evitat�. De asemenea, se evit� traseele expuse la umiditate. 
5.2.10 Pe por�iuni reduse ale traseelor apropiate de suprafe�e calde ( ot 40� C) sau la 
încruci��ri cu acestea, distan�a între circuitele electrice  ale IDSAI trebuie s� fie de minim 12 
cm sau se iau m�suri de izolare termic�. 
5.2.11 Se evit� instalarea circuitelor electrice destinate IDSAI în tuneluri sau canale tehnice în 
care se g�sesc circuite electrice pentru tensiuni mai mari de 1000 V. În cazul în care nu este 
posibil� o alt� solu�ie, circuitele electrice IDSAI se instaleaz� în tuneluri sau canale tehnice pe 
pere�ii opu�i sau pe aceea�i parte cu circuitele electrice la tensiuni mai mari de 1000V la o 
distan�� de cca 40 cm sub acestea. În aceast� ultim� situa�ie cablurile vor fi ecranate sau 
montate în �eav� de protec�ie. 
5.2.12 Nu este admis� trecerea cablurilor electrice prin spa�ii cu pericol de explozie sau zone 
în care exist� pericol de scurgere a unor lichide ce ar putea deteriora înveli�ul de protec�ie al 
circuitelor electrice ale IDSAI destinate altor spa�ii (zone). Atunci când nu este posibil sau 
justificat tehnic trecerile respective vor fi realizate în canaliz�ri proprii executate din materiale 
incombustibile, clas� de reac�ie la foc A1 sau A2-s1,d0.  
5.2.13 Se recomand� s� se stabileasc� traseele pe pere�ii exteriori acestor spa�ii (cu condi�ia 
protej�rii împotriva deterior�rilor mecanice �i de mediu), �i anume, în spa�iile de circula�ie, 
anexe tehnice sau alte spa�ii f�r� pericol de incendiu. 
5.2.14 În cl�dirile înalte �i foarte înalte coloanele dispuse pe vertical�, pentru circuitele  
electrice destinate IDSAI, trebuie s� fie separate de celelalte tipuri de instala�ii electrice, (art. 
5.2.5). 
5.2.15 Suplimentar prevederilor anterioare privind realizarea circuitelor electrice destinate 
IDSAI, circuitele de detectare �i comand� vor fi respectate urm�toarele condi�ii: 
 a) pentru toate arhitecturile de sistem la care se realizeaz� p�strarea func�ionalit��ii în 
cazul unui defect se accept� utilizarea cablurilor cu întârziere la propagarea fl�c�rii (cu 
excep�iile prev�zute la 5.3.6 �i 5.3.13) 
 b) pentru toate arhitecturile de sistem la care nu se asigur� p�strarea func�ionalit��ii în 
caz de defect se vor utiliza sisteme de cabluri cu rezisten�a la foc de cel pu�in 30 minute (cu 
excep�iile prev�zute la 3.5.6). 

 
5.3 ALEGEREA �I POZAREA CABLURILOR 
 
5.3.1 Circuitele electrice destinate IDSAI se execut� în montaj aparent sau îngropat, alegerea 
conductoarelor sau a cablurilor electrice fiind conforme cu cerin�e specificate de produc�torul 
echipamentelor. 
5.3.2 Circuitele instala�iilor de semnalizare a incendiilor se execut� în cabluri cu conductoare 
din cupru cu excep�ia cazurilor când sistemul este proiectat s� lucreze în alte tehnologii (de 
exemplu, cabluri optice). Sec�iunea minim� a conductoarelor va avea diametrul de 0,8mm. 
5.3.3 În spa�iile de produc�ie �i depozitare (cu risc mare sau foarte mare de incendiu)  
circuitele electrice destinate IDSAI se realizeaz� în cabluri cu conductoare de cupru cu 
întârziere la propagarea fl�c�rilor, pozate în m�nunchi. 
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5.3.4 Circuitele electrice destinate IDSAI se instaleaz�, de regul�, în zone cu risc mic de 
incendiu (cu excep�ia celor din incinte protejate). Dac� este necesar�  trecerea traseelor de 
cabluri prin alte zone, trebuie utilizate sisteme de cabluri astfel încât s� nu fie împiedicate: 

a) recep�ia unui semnal de detectare de c�tre ECS; 
b) transmiterea semnalului de alarmare c�tre dispozitivele de alarmare; 
c) transmisia comenzilor c�tre echipamentele de protec�ie împotriva incendiului. 

5.3.5  (1)Cablurile care trebuie s� r�mân� în func�iune mai mult de 1 minut dup� detectarea 
incendiului trebuie s� reziste la efectele focului un timp de cel pu�in 30 de minute sau s� fie 
protejate pentru aceast� perioad� pentru a asigura continuitatea în func�ionare �i/sau 
transmisia semnalului. 

(2) Aceste cabluri sunt cele care asigur�:  
a) conectarea dintre ECS �i echipamentul de alimentare cu energie electric� dac� 

se g�sesc în carcase diferite; 
b) conectarea dintre p�r�i ale ECS dac� se g�sesc în carcase diferite; 
c) conectarea dintre ECS �i panourile repetoare de semnalizare �i/sau de 

comand�;  
d) func�ionarea într-o zon� cu risc mare de incendiu (de exemplu activarea 

trapelor de evacuare a fumului �i gazelor fierbin�i, clapetele antifoc, 
dispozitivele de alarmare).  

5.3.6 În cl�dirile înalte, foarte înalte �i spitale sistemele de cabluri între elementele ECS de 
interconectare trebuie s� reziste la efectele focului un timp de cel pu�in 90 minute pentru a 
asigura continuitatea în func�ionare �i/sau transmisia semnalului. 
5.3.7 Circuitele electrice care conecteaz� ECS cu detectoare, declan�atoare manuale, 
dispozitive de alarmare etc. pot fi în sistem radial sau în bucl�.  
5.3.8   (1) Liniile radiale dintr-o zon� supravegheat� cu dispozitive de detectare se pot executa 
cu  cabluri cu întârziere la propagarea focului. 

(2) Liniile radiale ce trec printr-o zon�, în plan orizontal, nesupravegheat� de 
dispozitive de detectare trebuie s� se excute cu sisteme de cabluri rezistente la foc cel 
pu�in 30 min. sau s� dispun� de o protec�ie care s� reziste pe durata respectiv�, pentru 
a asigura continuitatea în func�ionare �i/sau transmisia semnalului. 

5.3.9 În cazul în care c�ile de transmisie sunt instalate în bucl�, vor fi utilizate cabluri separate 
pentru c�ile de transmisie de intrare �i ie�ire. 
5.3.10 La utilizarea circuitelor electrice în bucl� trebuie avut� în vedere evitarea posibilit��ii 
deterior�rii simultane a celor dou� capete ale buclei (ruperea cablului sau scurtcircuit). La 
amplasarea ambelor capete ale buclei în acela�i spa�iu, se iau m�suri suplimentare de protec�ie 
mecanic� sau se distan�eaz� suficient cele dou� capete ale buclei, pentru evitarea unui defect 
simultan. 
5.3.11 În situa�iile în care ambele c�i ale buclei pot fi deteriorate simultan de un incendiu, 
bucla trebuie s� dispun� de o protec�ie la incendiu, dar nu mai pu�in de 30 min. 
5.3.12 Dac� conexiunile în linii radiale sau în bucl�, traverseaz� mai multe niveluri ale 
cl�dirii, cablurile trebuie s� reziste conform scenariului de securitate la incendiu, dar nu mai 
pu�in de 30 min. 
5.3.13 În cl�dirile înalte, foarte înalte �i spitale cablurile destinate c�ilor de transmisie trebuie 
s� reziste cel pu�in 30 min. 
5.3.14 Când se folosesc cabluri multipereche sau cabluri flexibile niciuna dintre perechi nu va 
fi utilizat� pentru alte circuite decât cele aferente sistemului de alarm� la incendiu. 
5.3.15 Conexiunile electrice nu se realizeaz� decât în carcasele echipamentelor. În cazul în 
care acest lucru nu este posibil, conexiunile trebuie realizate într-o cutie de conexiuni, 
accesibil� �i identificabil�. Realizarea conexiunii nu trebuie s� reduc� rezisten�a la foc a 
traseului. 
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5.3.16 Circuitul electric care alimenteaz� cu energie electric� echipamenul de control �i 
semnalizare se monteaz� pe o intrare separat� în carcasa echipamentului, fa�� de toate 
celelalte circuite electrice  ale IDSAI. 
5.3.17 Rezisten�a de izola�ie fa�� de p�mânt a circuitelor de semnalizare trebuie s� fie minim 
500k	 m�surat� la 500V în c.c.. 
5.3.18 Pozi�ionarea traseelor de cabluri  se va realiza în conformitate cu documenta�ia tehnic�. 
Pozi�ionarea trebuie s� �in� cont de eventuale riscuri mecanice.  
5.3.19 În cl�diri cu risc de explozie vor fi respectate prevederile reglement�rilor tehnice 
specifice în vigoare. 
5.3.20 Alegerea sistemelor �i a cablurilor rezistente la foc se va face în concordan�� cu 
prevederile Normativului de proiectare I-7-2011. 

 
5.4 CONFIGURAREA �I VERIFICAREA SISTEMULUI 
 
5.4.1 Persoana responsabil� cu configurarea trebuie s� efectueze verificarea necesar� pentru a 
se asigura c� au fost realizate satisf�c�tor toate lucr�rile de montare, c� metodele, materialele 
�i componentele utilizate corespund normelor �i normativelor în vigoare �i c� documenta�ia 
final� �i instruc�iunile de utilizare sunt adecvate sistemului. 
5.4.2 Persoana responsabil� cu configurarea trebuie s� testeze �i s� verifice c� IDSAI 
func�ioneaz� corect �i dac�: 

a) detectoarele �i declan�atoarele manuale de alarmare sunt func�ionale; 
b) informa�iile oferite de echipamentul de control �i semnalizare sunt corecte �i 
conforme cerin�elor generale exprimate în documenta�ia privind strategia de 
r�spuns la alarm� în caz de incendiu; 
c) orice conectare la un dispecerat de recep�ie a alarmelor în caz de incendiu sau  
a avertiz�rilor de deranjament este în func�iune, iar mesajele sunt clare �i corecte; 
d) dispozitivele de alarmare func�ioneaz� conform normelor �i normativelor în 
vigoare; 
e) toate func�iile auxiliare pot fi activate; 
f) au fost furnizate documentele �i instruc�iunile privind pozi�ia tuturor reperelor 
instalate, traseelor de cabluri, cutii de conexiune etc. 

5.4.3 Înainte de verificarea IDSAI, trebuie prev�zut� o perioad� de func�ionare preliminar� 
pentru a observa stabilitatea sistemului instalat în condi�iile de mediu. 
5.4.4  (1) Verificarea �i recep�ia IDSAI va fi realizat� de c�tre o comisie de recep�ie �i se 
execut� în conformitate cu prevederile legale în vigoare.  

(2) Recep�ia const� în efectuarea etapelor prev�zute de legisla�ia �i reglement�rile 
specifice, precum �i în realizarea urm�toarelor verific�ri: 

a) verificarea c� a fost furnizat� documenta�ia tehnic� cerut� de normele �i 
normativele în vigoare; 

b) verificarea vizual� c� instala�ia  este conform� documenta�iei tehnice elaborare 
�i verificate; 

c) testele privind func�ionarea corect� a sistemului, inclusiv interfe�ele cu 
echipamentele suplimentare �i re�eaua de transmisie, efectuate prin ac�ionarea 
unui num�r de detectoare agreat din cadrul sistemului. 

5.4.5 Anumite p�r�i din instala�ie pot s� nu corespund� cu defini�iile componentelor 
specificate în capitolul 2. În acest caz, zona în care dispozitivul urmeaz� a fi instalat va 
determina încerc�rile de mediu corespunz�toare.  
5.4.6 Componentele care se instaleaz� în acelea�i condi�ii cu echipamentul de comand� �i 
semnalizare trebuie supuse acelora�i încerc�ri de mediu. 
5.4.7 Orice component� a IDSAI trebuie s� corespund� condi�iilor de mediu impuse 
detectoarelor. 
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5.4.8 Persoana responsabil� cu configurarea trebuie s� furnizeze comisiei de recep�ie 
instruc�iuni adecvate de exploatare, între�inere �i testare a instala�iei �i un document care s� 
ateste efectuarea  configur�rii. 
5.4.9 Atunci când verificarea a fost finalizat� f�r� observa�ii, se poate face recep�ia IDSAI. 
Din acest moment beneficiarul preia responsabilitatea asupra exploat�rii �i între�inerii IDSAI.  
 
5.5 UTILIZAREA SISTEMULUI 
 
5.5.1 Proprietarul sau utilizatorul  cl�dirii deservite de IDSAI este responsabil pentru: 

a) asigurarea conformit��ii ini�iale �i continue a instala�iei cu cerin�ele reglementative 
în vigoare; 

b) asigur� aplicarea procedurilor pentru abordarea diferitelor alarme, avertiz�ri �i a 
altor evenimente ap�rute în instala�ie sau sistem; 

c) preg�tirea ocupan�ilor cl�dirii pentru recunoa�terea diferitelor situa�ii, alarme �i 
pentru evacuare; 

d) p�strarea instala�iei în condi�ii de func�ionare; 
e) men�inerea unui spa�iu liber de minim 0,5m în jurul �i sub fiecare detector de 

incendiu; 
f) asigurarea c� nu exist� obstacole care s� împiedice propagarea produselor 

incendiului c�tre detectoare; 
g) asigurarea c� accesul la declan�atoarele manuale de alarmare nu este obstruc�ionat; 
h) prevenirea alarmelor false, prin luarea de m�suri adecvate pentru împiedicarea 

activ�rii detectoarelor prin opera�ii de sudare, t�iere metale, fumat, înc�lzit, g�tit, 
evacuare gaze etc; 

i) asigurarea c� instala�ia este modificat� corespunz�tor dac� apar schimb�ri 
semnificative de utilizare sau configurare a cl�dirii; 

j) �inerea unui registru de eviden�� a interven�iilor la sistem �i înregistrarea tuturor 
evenimentelor care afecteaz� sau au ca surs� instala�ia; 

k) asigurarea c� instala�ia este între�inut� la intervale corespunz�toare �i dup� - 
apari�ia unui defect, incendiu sau alt eveniment care o poate afecta; 

l) numirea uneia sau mai multor persoane pentru îndeplinirea acestor func�ii; numele 
lor trebuie scrise în registrul de eviden�� a interven�iilor la instala�ie; 

m) schimbarea periodic� a codurilor de acces a utilizatorilor �i personalizarea 
acestora. 

5.5.2 Registrul de control al instala�iei trebuie �inut într-un loc accesibil persoanelor 
desemnate, în condi�iile legii, pentru control, de regul�, în înc�perea în care se amplaseaz� 
ECS. 

 
5.6 MENTENAN�A IDSAI 
 
5.6.1 Pentru a asigura func�ionarea corect� �i continu� a instala�iei, aceasta trebuie verificat� 
�i între�inut� periodic. 
5.6.2 Procedura pentru între�inerea IDSAI trebuie aplicat� imediat dup� recep�ie, indiferent 
dac� cl�direa este ocupat� sau nu.  
5.6.3 Procedura pentru între�inerea IDSAI stabilit� de c�tre proprietarul sau utilizatorul 
cl�dirii �i executantul sau o firma atestat� pentru între�inerea IDSAI, trebuie s� specifice 
modul de acces la instala�ie �i timpul în care instala�ia trebuie repus� în func�iune dup� un 
deranjament. 
5.6.4 Datele de contact ale organiza�iei responsabile cu între�inerea trebuie afi�at vizibil la 
echipamentul de control �i semnalizare. 
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5.6.5 (1)Trebuie adoptat� o procedur� de între�inere care s� cuprind�: periodicitatea (zilnic�, 
lunar�, trimestrial�, anual�) �i elementele care se urm�resc. 

(2) Prin „verificarea zilnic�” se controleaz� dac�:  
a) fiecare echipament de control �i semnalizare indic� condi�ia de repaus, dac� 

exist� abateri de la condi�ia de repaus acestea sunt înregistrate �i comunicate 
furnizorului de servicii de între�inere; 

b) fiecare alarm� înregistrat� din ziua precedent� a fost tratat� în mod 
corespunz�tor; 

c) IDSAI a fost restabilit� corespunz�tor dup� deranjament, testare sau 
suspendare a alarmei sonore. 

(3) Prin „verificarea lunar�” se controleaz� dac�: 
a) grupul electrogen (sursa de rezerv�) porne�te în timp; 
b) nivelul combustibilului este corespunz�tor, completându-se dac� este necesar; 
c) consumabilele imprimantelor din cadrul sistemului sunt adecvate; 
d) indicatoarele optice �i sonore ale ECS  sunt func�ionale, iar în cazul apari�iei 

unui defect acesta este înregistrat. 
(4) Prin „verificarea trimestrial�” se controleaz� dac�: 

a) sunt analizate toate înregistr�rile din registrul jurnal �i sunt luate m�surile 
corective necesare pentru a aduce sistemul în stare corect� de func�ionare; 

b) se ac�ioneaz� cel pu�in un detector sau declan�ator manual de alarm� în fiecare 
zon�, pentru a testa dac� echipamentul de control �i semnalizare prime�te �i 
afi�eaz� semnalul corect, porne�te alarma sonor� �i ac�ioneaz� oricare alt� 
indica�ie sau dispozitiv suplimentare; 

c) sunt verificate func�iile de monitorizare a deranjamentelor ale echipamentului 
de control �i semnalizare; 

d) sunt verificate func�iile de re�inere sau eliberare ale u�ilor din cadrul 
sistemului; 

e) acolo unde este permis, ac�ionarea liniei de comunicare c�tre brigada de 
pompieri sau dispeceratul de monitorizare; 

f) sunt efectuate toate testele �i verific�rile specificate de produc�tor, furnizor sau 
executant; 

g) este  analizat� orice modificare structural� sau de destina�ie care poate afecta 
cerin�ele privind amplasarea detectoarelor, declan�atoarelor manuale de 
alarmare �i sirenelor de alarmare. 

(5) Prin „verificarea anual�” se controleaz� dac�: 
a) au fost efectuate rutinele de verificare zilnice, lunare, trimestriale; 
b) a fost verificat fiecare detector privind func�ionarea corect� în conformitate cu 

recomand�rile produc�torului; 
c) echipamentul de control �i semnalizare poate ac�iona fiecare dintre 

dispozitivele suplimentare; 
d) sunt inspectate vizual toate echipamentele �i cablurile pentru a asigura c� sunt 

sigure, neafectate �i protejate corespunz�tor; 
e) este  analizat� orice modificare structural� sau de destina�ie care poate afecta 

cerin�ele privind amplasarea detectoarelor, declan�atoarelor manuale de 
alarmare �i sirenelor de alarmare; 

f) sunt examinate �i testate bateriile. 
5.6.6 Trebuie adoptat� o procedur� de între�inere care s� se asigure c� în cazul unor func�ii cu 
poten�ial de avariere, precum eliberarea agentului de stingere, acestea nu sunt ini�iate. 
5.6.7 Proprietarul sau utilizatorul cl�dirii trebuie s� informeze atunci când exist� circumstan�e 
speciale în care sunt necesare activit��i de între�inere special�, pentru: 

a) incendiu (indiferent dac� a fost detectat automat sau nu); 
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b) inciden�a unor alarme false neobi�nuite; 
c) extinderea, modificarea sau zugr�virea cl�dirii; 
d) modific�ri în ocuparea �i activit��ile derulate în zona acoperit� de IDSAI; 
e) modific�ri ale nivelului de zgomot ambiental sau atenuare a sunetului care s� 

duc� la schimbarea cerin�elor privind sirenele de alarmare; 
f) deteriorarea instala�iei chiar dac� aparent aceasta  func�ioneaz� corect; 
g) orice modificare a echipamentelor suplimentare; 
h) utilizarea instala�iei înainte de finalizarea lucr�rilor �i predarea c�tre beneficiar. 

sau pentru: 
a) indica�ii privind un deranjament al instala�iei; 
b) deteriorarea oric�rei p�r�i a instala�iei; 
c) oricare modificare în structura sau destina�ia cl�dirii; 
d) oricare modificare a activit��ii în zona protejat� care poate modifica riscul de 

incendiu. 
 
5.7 INFORMA�II AJUT�TOARE REFERITOARE LA IDENTIFICAREA ALARMEI 
 
5.7.1 Trebuie ca leg�tura dintre semnaliz�rile de control, echipamentul de semnalizare �i 
pozi�ia oric�rui detector sau punct manual de comand� s� se fac� repede �i cu u�urin��. Cel 
pu�in una dintre urmatoarele informa�ii trebuie furnizat�: 

a) pliant cu zona; 
b) h�r�i ale zonei; 
c) diagrama unei simul�ri; 
d) lumini cu indicator cu telecomand�; 

 
5.8 IDENTIFICAREA DETECTORULUI 
 
5.8.1 În cazul în care se folose�te un sistem adresabil de detectare, trebuie s� se identifice cu 
precizie detectorul automat sau manual care a declan�at alarma de incendiu. Identificarea 
detectorului se va face la ECS prin intermediul afi�ajului alfanumeric. 
5.8.2 Detectoarele trebuie marcate respectându-se urm�toarele reguli: 

a) marcarea se face conform num�rului de zon�/num�rului de detector; 
b) se face în imediata apropiere a detectorului; 
c) dimensiunea minim� în cm a caracterului utilizat va fi egal� cu distan�a de citire, 

exprimat� in metri, împ�r�it� la 3. 
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CAPITOLUL 6 –Referin�e tehnice �i legislative. 
Not�: 
1. Referin�ele datate au fost luate în considerare la data elabor�rii prezentei reglement�ri 
tehnice; 
2. La data utiliz�rii reglement�rii tehnice se va consulta ultima form� în vigoare a 
referin�elor legislative �i tehnice. 
 
 
SR EN 54  (standard pe p�r�i) Sisteme de detectare �i de alarm� la incendiu 
SR EN 54 -1:2011 Sisteme de detectare �i de alarm� la incendiu. 

Partea 1: Introducere 
SR EN 54 -2+AC:2000 
SR EN 54 -2+AC:2000/A1:2007 

Sisteme de detectare �i de alarm� la incendiu. 
Partea  2:Echipament de control �i 
semnalizare 

SR EN 54 -3+AC:2002 
SR EN 54 -3+AC:2002/A1:2003 
SR EN 54 -3+AC:2002/A2:2006 

Sisteme de detectare �i de alarm� la incendiu. 
Partea 3:Dispozitive sonore de alarm� la 
incendiu 

SR EN 54 -4+AC:2000 
SR EN 54 -4+AC:2000/A1:2003 
SR EN 54 -4+AC:2000/A2:2007 

Sisteme de detectare �i de alarm� la incendiu. 
Partea 4: Echipament de alimentare electric� 

SR EN 54 -5:2002 
SR EN 54 -5:2002/A1:2003 
 

Sisteme de detectare �i de alarm� la incendiu. 
Partea 5: Detectoare de c�ldur�. Detectoare 
punctuale 

SR EN 54 -7:2002 
SR EN 54 -7:2002/A1:2003 
SR EN 54 -7:2002/A1:2007 
 

Sisteme de detectare �i de alarm� la incendiu. 
Partea 7: Detectoare de fum. Detectoare 
punctuale care utilizeaz� dispersia luminii, 
transmisia luminii sau ionizarea 
 

SR EN 54 -10:2002 
SR EN 54 -10:2002/A1:2006 

Sisteme de detectare �i de alarm� la incendiu. 
Partea 10: Detectoare de flac�r�. Detectoare 
punctuale 

SR EN 54 -11:2002 
SR EN 54 -11:2002/A1:2006 

Sisteme de detectare �i de alarm� la incendiu. 
Partea 11: declan�ator manual de alarm� 

SR EN 54 -12:2003 
SR EN 54 -12:2011 
 

Sisteme de detectare �i de alarm� la incendiu. 
Partea 12: Detectoare de fum. Detectoare 
liniare care utilizeaz� principiul transmisiei 
unui fascicul de unde optice 

SR EN 54 -13:2005 Sisteme de detectare �i de alarm� la incendiu. 
Partea 13: Evaluarea compatibilit��ii 
componentelor sistemului 

SR CEN/TS 54-14 Sisteme de detectare �i de alarmare la 
incendiu. Partea 14: Ghid de aplicare pentru 
planificare, proiectare, instalare, punere în 
func�iune, utilizare �i între�inere. 

SR EN 54 -16:2008 Sisteme de detectare �i de alarm� la incendiu. 
Partea 16: Echipament de control �i 
semnalizare vocal� a alarmei 

SR EN 54 -17:2006 
SR EN 54 -17:2006/AC:2008 

Sisteme de detectare �i de alarm� la incendiu. 
Partea 17: Izolatori de scurtcircuit 

SR EN 54 -18:2006 
SR EN 54 -18:2006/AC:2007 

Sisteme de detectare �i de alarm� la incendiu. 
Partea 18: Dispozitive de intrare – ie�ire 
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SR EN 54 -20:2006 
SR EN 54 -20:2006/AC:2009 

Sisteme de detectare �i de alarm� la incendiu. 
Partea 20: Detectoare de fum prin aspira�ie 

SR EN 54 -21:2006 Sisteme de detectare �i de alarm� la incendiu. 
Partea   21: Dispozitiv de transmitere a 
alarmei de incendiu �i a semnalului de 
deranjament 

SR EN 54 -23:2010 Sisteme de detectare �i de alarm� la incendiu. 
Partea 23: Dispozitive de alarm� la incendiu. 
Dispozitive de alarm� vizuale 

SR EN 54 -24:2008 Sisteme de detectare �i de alarmare la 
incendiu. Partea 24: Componente ale 
sistemului de alarmare vocal�. Difuzoare 

SR EN 54 -25:2008 
SR EN 54 -25:2008/AC:2011 

Sisteme de detectare �i de alarmare la 
incendiu. Partea 25: Componente care 
utilizeaz� c�i de comunica�ie radio 

SR ISO 8421-3:2000 
 

Prozec�ia împotriva incendiilor. 
Terminologie. Partea 3: Detectare �i alarm� 
de incendiu 

SR EN 13501-1+A1:2010 Clasificarea la foc a produselor �i elementelor 
de construc�ii 

SR EN 12094-1:2004 
SR EN 12094-9:2004 

Sisteme fixe de lupt� împotriva incendiilor. 
Componente pentru sisteme de stingere cu 
gaz. Partea 1: Cerin�e �i metode de încercare 
pentru dispozitive electrice automate de 
comand� �i temporizare. Partea 9: Cerin�e �i 
metode de încercare pentru detectoare 
speciale deincendiu 

SR EN 14604:2006 
SR EN 14604:2006/AC:2009 

Dispozitive de alarm� de fum 

SR CEI 60050-826:2006 Vocabular Electrotehnic Interna�ional. Partea 
826: Instala�ii electrice 

SR EN 60079-14:2009  Atmosfere explozive. Partea 14: Proiectarea, 
selectarea �i construirea instala�iilor electrice 

SR EN 61672 Sonometre 
CEA 4040:July 2003 (en) Planning and Installation for Automatic Fire 

Detection and Fire Alarm Systems 
6.2 NORMATIVE  
NP I7-2011 Normativ pentru proiectare, executarea �i 

exploatarea instala�iilor electrice aferente 
cl�dirilor, aprobat prin Ordinul MDRT nr. 
2741/2011, publicat în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 802/14.11.2011 
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ANEXA – EXEMPLE DE CALCUL 
Amplasarea detectoarelor punctuale de fum �i de c�ldur� 
Recunoa�terea timpurie �i sigur� a incendiilor 
Amplasarea detectoarelor automate de incendiu are drept scop ob�inerea unei viteze de 
r�spuns adecvate a sistemului la produsele de combustie, mai ales în perioadele în care în 
zon� nu se afl� utilizatori ai cl�dirii. În principiu, amplasarea corect� duce la ob�inerea unui 
timp de r�spuns minim al sistemului, cu alte cuvinte detectarea incendiului în faza sa 
incipient�.  
 
Recunoa�terea sigur� a incendiului este determinat� de alegerea corect� a tipului de detectare, 
imunitatea la factorii perturbatori sau luarea unor m�suri de prevenire a alarmelor false (prin 
m�suri tehnice, de exemplu utilizarea de detectoare multisenzor, crearea de interdependen�e 
logice între detectoare/zone sau m�suri de de organizare a reac�iei la semnalul de alarm� 
(precum întârzierea declan��rii semnalelor de alarmare) în scopul verific�rii locului de 
provenien�� a semnalului de c�tre un operator uman. Aceste m�suri au fost tratate exhaustiv în 
corpul normativului. 
 
Principial, detectarea incendiului în fazele sale incipiente se face în mod optim cu detectoare 
de fum. Exist� îns� numeroase aplica�ii unde – din cauza specificului locului de instalare sau a 
unor factori perturbatori care nu pot fi evita�i – pentru evitarea alarmelor false trebuie utilizate 
detectoare de c�ldur�. 
 
Exemplele de mai jos indic� pa�ii necesari pentru amplasarea celor dou� tipuri de detectoare: 
de fum �i de c�ldur�, anexa constituindu-se într-un scurt îndrum�tor de utilizare a datelor 
prezentate în tabelele 3.3, 3.4 �i 3.5. 
A1 Amplasarea detectoarelor de fum (exemplul 1) 
Se d� o incint� cu dimensiunile 30 m x 20 m, în�l�imea sa fiind de 12 m (tavan orizontal).  
 
Se cere amplasarea unor detectoare de fum.  
 
Pasul 1: Stabilirea încadr�rii în valorile-limit� – tabelul 3.3. 

În�l�imea înc�perii = 12 m � este posibil� utilizarea detectoarelor punctuale 
pentru detectarea fumului (în�l�imea � 12 m) 

   
Pasul 2: Stabilirea ariei de detectare a unui detector instalat la în�l�imea dat� 
Detector de fum, instalat la 
în�l�imea de 12 m (suprafa�a 
înc�perii [col. 1] nu are rol în 
aceast� situa�ie)  

� 80 m2 (pentru tavan orizontal = cu înclinarea � � 20º) 

 
Pasul 3: Stabilirea num�rului minim de detectoare care acoper� complet suprafa�a incintei: 

600 m2 : 80 m2 = 7,5 � pentru acoperirea complet� trebuie utilizate 8 
detectoare de fum 

 
Pasul 4: Distribuirea num�rului de detectoare stabilit pe suprafa�a incintei 
Se urm�re�te crearea de diviziuni egale ale suprafe�ei (amplasarea uniform�  a detectoarelor), 
pentru a u�ura verificarea de la pasul 5. Dac� nu este posibil, trebuie verificat în mod distinct 
fiecare tip de diviziune. 
Amplasarea uniform� a celor 8 detectoare rezultate la pasul 3 (cotele sunt date în m): 
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Pasul 5: Verificarea distan�ei maxime a unui punct oarecare al tavanului pân� la cel mai 
apropiat detector în raport cu suprafa�a acoperit�. 
Verificarea distan�ei maxime DH de la un detector la perimetrul zonei care delimiteaz� 
suprafa�a proprie protejat�: 

7 5,

10

==

=
=

3,75

5 D H

 

 = 6,25 m 

 
Din tabelul 3.4 rezult� c� pentru suprafa�a de 80 m2, distan�a maxim� DH permis� este de 6,6 
m.  
Ca urmare, amplasarea aleas� este corect�. 
În cazul în care distan�a DH rezultat� la punctul 5 este mai mare decât cea dat� în tabelul 3.4, 
trebuie efectuat� reamplasarea �i/sau m�rirea num�rului detectoarelor (reiterarea procedurii 
începând cu pct. 4). 
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A2 Amplasarea detectoarelor de fum (exemplul 2) 
Se d� o incint� cu dimensiunile 30 m x 20 m, în�l�imea sa fiind de 6 m (tavan orizontal). 
 
Se cere amplasarea unor detectoare de fum.  
 
Pasul 1: Stabilirea încadr�rii în valorile-limit� – tabelul 3.3. 

În�l�imea înc�perii = 6 m � este posibil� utilizarea detectoarelor punctuale 
pentru detectarea fumului (în�l�imea � 12 m) 

   
Pasul 2: Stabilirea ariei de detectare pentru un detector instalat la în�l�imea dat� 
Detector de fum, instalat la 
în�l�imea de 6 m (suprafa�a 
înc�perii [col. 1] > 80 m2)  

� 60 m2 (pentru tavan orizontal = cu înclinarea � � 20º) 

 
Pasul 3: Stabilirea num�rului minim de detectoare care acoper� complet suprafa�a incintei: 

600 m2 : 60 m2 = 10 � pentru acoperirea complet� trebuie utilizate 10 
detectoare de fum 

 
Pasul 4: Distribuirea num�rului de detectoare stabilit pe suprafa�a incintei 
Se urm�re�te crearea de diviziuni egale ale suprafe�ei (amplasarea uniform�  a detectoarelor), 
pentru a u�ura verificarea de la pasul 5. Dac� nu este posibil, trebuie verificat în mod distinct 
fiecare tip de diviziune. 
Amplasarea uniform� a celor 10 detectoare rezultate la pasul 3 (cotele sunt date în m): 
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Pasul 5: Verificarea distan�ei maxime a unui punct oarecare al tavanului pân� la cel mai 
apropiat detector în raport cu suprafa�a acoperit�. 
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Verificarea distan�ei maxime DH de la un detector la perimetrul zonei care delimiteaz� 
suprafa�a proprie protejat�: 

6

10

==

=
=

3

5 D H
 = 5,8 m 

 
Din tabelul 3.4 rezult� c� pentru suprafa�a de 60 m2, distan�a maxim� DH permis� este de 5,7 
m.  
Ca urmare, amplasarea aleas� este incorect� în condi�iile date. 
Pentru a rezolva situa�ia, exist� dou� posibilit��i:  

� Reamplasarea celor 10 detectoare. De regul�, efectuarea acestei opera�ii este 
laborioas�, iar rezultatul este amplasarea asimetric� a detectoarelor, 

sau 
� M�rirea num�rul de detectoare, de ex. la 12 (pentru u�urarea amplas�rii, a calculului �i 

pentru estetica instal�rii), situa�ie în care configurarea �i verificarea vor decurge astfel:  

Pasul 6: Amplasarea noului num�r de detectoare: 
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Pasul 7: Verificarea distan�ei maxime a unui punct oarecare al tavanului pân� la cel mai 
apropiat detector în raport cu suprafa�a acoperit�. 
Verificarea distan�ei maxime DH de la un detector la perimetrul zonei care delimiteaz� 
suprafa�a proprie protejat�: 

7,5

6,
7

==

=
= 3,75

3,
35 D H

 = 5 m 

 
Din tabelul 3.4 rezult� c� pentru suprafa�a de 60 m2, distan�a maxim� DH permis� este de 5,7 
m.  
Ca urmare, amplasarea aleas� este corect�. 
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A3 Amplasarea detectoarelor de c�ldur� (exemplul 3) 
Se d� o incint� cu dimensiunile 30 m x 20 m, în�l�imea sa fiind de 6 m (tavan orizontal).  
 
Se cere amplasarea unor detectoare de c�ldur�.  
 
Pasul 1: Stabilirea încadr�rii în valorile-limit� – tabelul 3.3. 

În�l�imea înc�perii = 6 m � 
este posibil� utilizarea detectoarelor punctuale 
pentru detectarea cre�terilor de temperatur� (în�l�imea 
� 7,5 m) 

   
Pasul 2: Stabilirea ariei de detectare pentru un detector instalat la în�l�imea dat� 
Detector de c�ldur�, instalat 
la în�l�imea de 6 m (suprafa�a 
înc�perii [col. 1] este > 30 
m2)  

� 20 m2 (pentru tavan orizontal = cu înclinarea � � 20º) 

 
Pasul 3: Stabilirea num�rului minim de detectoare care acoper� complet suprafa�a incintei: 

600 m2 : 20 m2 = 30 � pentru acoperirea complet� trebuie utilizate 30 
detectoare de c�ldur� 

 
Pasul 4: Distribuirea num�rului de detectoare stabilit pe suprafa�a incintei 
Se urm�re�te crearea de diviziuni egale ale suprafe�ei (amplasarea uniform�  a detectoarelor), 
pentru a u�ura verificarea de la pasul 5. Dac� nu este posibil, trebuie verificat în mod distinct 
fiecare tip de diviziune. 
Amplasarea uniform� a celor 30 detectoare rezultate la pasul 3 (cotele sunt date în m): 
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Pasul 5: Verificarea distan�ei maxime a unui punct oarecare al tavanului pân� la cel mai 
apropiat detector în raport cu suprafa�a acoperit�. 
Verificarea distan�ei maxime DH de la un detector la perimetrul zonei care delimiteaz� 
suprafa�a proprie protejat�: 

5

4

==

=

2,5

2 D H
=

 

 = 3,2 m 

 
Din tabelul 3.5 rezult� c� pentru suprafa�a de 20 m2, distan�a maxim� DH permis� este de 3,5 
m.  
Ca urmare, amplasarea aleas� este corect�. 
În cazul în care distan�a DH rezultat� la punctul 5 este mai mare decât cea dat� în tabelul 3.6, 
trebuie efectuat� reamplasarea �i/sau m�rirea num�rului detectoarelor (reiterarea procedurii 
începând cu pct. 4) 
 
A4 Amplasarea detectoarelor de c�ldur� (exemplul 4) 
Se d� o incint� cu dimensiunile 6 m x 5 m, în�l�imea sa fiind de 6 m (tavan orizontal).  
 
Se cere amplasarea unor detectoare de c�ldur�.  
 
Pasul 1: Stabilirea încadr�rii în valorile-limit� – tabelul 3.3. 

În�l�imea înc�perii = 6 m � 
este posibil� utilizarea detectoarelor punctuale 
pentru detectarea cre�terilor de temperatur� (în�l�imea 
� 7,5 m) 

   
Pasul 2: Stabilirea ariei de detectare pentru un detector instalat la în�l�imea dat� 
Detector de c�ldur�, instalat 
la în�l�imea de 6 m (suprafa�a 
înc�perii [col. 1] este � 30 
m2)  

� 30 m2 (pentru tavan orizontal = cu înclinarea � � 20º) 

 
Pasul 3: Stabilirea num�rului minim de detectoare care acoper� complet suprafa�a incintei: 

30 m2 : 30 m2 = 1 � pentru acoperirea complet� trebuie utilizat 1 detector de 
c�ldur� 

 
Pa�ii 4 + 5: Distribuirea num�rului de detectoare stabilit pe suprafa�a incintei (nu este cazul) 
�i verificarea distan�ei maxime a unui punct oarecare al tavanului pân� la cel mai apropiat 
detector în raport cu suprafa�a acoperit� (cotele sunt date în m) 
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Din tabelul 3.5 rezult� c� pentru suprafa�a de 30 m2, distan�a maxim� DH permis� este de 4,4 
m.  
Ca urmare  incinta poate fi protejat� de un singur detector, iar amplasarea aleas� este 
corect�. 
În cazul în care distan�a DH rezultat� la punctul 5 este mai mare decât cea dat� în tabelul 3.5, 
trebuie efectuat� m�rirea num�rului detectoarelor (reiterarea procedurii începând cu pct. 4). 
 
A5 Amplasarea detectoarelor de fum în condi�iile definirii unei interdependen�e 
(exemplul 5) 
Se d� o incint� cu dimensiunile 30 m x 20 m, în�l�imea sa fiind de 12 m (tavan orizontal).  
 
Se cere amplasarea unor detectoare de fum.  
 
Deoarece în incint� pot apare factori perturbatori (aerosoli care nu sunt genera�i de incendiu), 
prin proiectare se recomand� definirea unei interdependen�e logice de detectoare sau de zone, 
pentru ca alarmarea s� fie ini�iat� doar la primirea concomitent� de dou� semnale de la puncte 
de detectare distincte din incint�. 
 
Pasul 1: Stabilirea încadr�rii în valorile-limit� – tabelul 3.3. 

În�l�imea înc�perii = 12 m � este posibil� utilizarea detectoarelor punctuale 
pentru detectarea fumului (în�l�imea � 12 m) 

   
Pasul 2: Stabilirea ariei de detectare a unui detector instalat la în�l�imea dat� 
Detector de fum, instalat la 
în�l�imea de 12 m (suprafa�a 
înc�perii [col. 1] nu are rol în 
aceast� situa�ie)  

� 80 m2 (pentru tavan orizontal = cu înclinarea � � 20º),  

 
Dar în condi�iile definirii unei interdependen�e de zone/detectoare, conform paragrafului 
3.7.3.6 suprafa�a supravegheat� a unui detector trebuie redus� cu 30 %. Ca urmare, se va lua 
în calcul pentru fiecare detector o suprafa�� de 
80 m2 x 0,7 = 56 m2 
Pasul 3: Stabilirea num�rului minim de detectoare care acoper� complet suprafa�a incintei: 

600 m2 : 56 m2 = 10,7 � pentru acoperirea complet� trebuie utilizate minim 11 
detectoare de fum 

 
Pasul 4: Distribuirea num�rului de detectoare stabilit pe suprafa�a incintei 
Se urm�re�te crearea de diviziuni egale ale suprafe�ei (amplasarea uniform�  a detectoarelor), 
pentru a u�ura verificarea de la pasul 5. Dac� nu este posibil, trebuie verificat în mod distinct 
fiecare tip de diviziune. 
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Pentru u�urarea amplas�rii, a calculului �i pentru estetica instal�rii, în situa�ia unor incinte 
simetrice se recomand� amplasarea simetric� a detectoarelor. În acest scop, num�rul 
detectoarelor trebuie s� fie par. Ca urmare urm�toarea valoare par� fiind în acest caz 12 
configurarea �i verificarea vor decurge astfel:  
Amplasarea uniform� a celor 12 detectoare rezultate (cotele sunt date în m): 
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Pasul 5: Verificarea distan�ei maxime a unui punct oarecare al tavanului pân� la cel mai 
apropiat detector în raport cu suprafa�a acoperit�. 
Verificarea distan�ei maxime DH de la un detector la perimetrul zonei care delimiteaz� 
suprafa�a proprie protejat�: 

7,5
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7

==

=
= 3,75

3,
35 D H

 = 5 m 

 
Din tabelul 3.4 rezult� c� pentru suprafa�a de 56 m2, distan�a maxim� DH permis� se situeaz� 
între 5,2 m �i 5,7 m.  
Ca urmare, amplasarea aleas� este corect�. 
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