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Extras
1. FIȘA OBIECTIVULUI
ANEXA nr. 1 la ORDINUL 163/2007 - NORME GENERALE de apărare împotriva incendiilor, art. 18, lit. b,
prevede
că
documentele
și
evidențele
speciﬁce
apărării
împotriva
incendiilor
ale
operatoriloreconomici/instituțiilor menționate la art. 5 lit. c) trebuie să cuprindă și ﬁșa obiectivului, conform
modelului prezentat în anexa nr. 5 la Regulamentul de planiﬁcare, organizare, pregătire și desfășurare a
activității de prevenire a situațiilor de urgență, aprobat prin Ordinul Ministrului Administrației și Internelor
nr. 1.474/2006,publicat în Monitorul Oﬁcial al României, Partea I, nr. 885 din 31 octombrie 2006. Un
exemplar din ﬁșa obiectivului se trimite la Inspectoratul Județean/al municipiului București pentru Situații
de Urgență.
Ordinul nr. 89 din 18 iunie 2013 privind aprobarea Regulamentului de planiﬁcare, organizare, pregătire și
desfășurare a activității de prevenire a situațiilor de urgență executate de Inspectoratul General pentru

Situații de Urgență și structurile subordonate stabilește în ANEXA nr. 4 modelul Fișei obiectivului pentru
operatorii econimici și instituții.
Prezentăm în continuare Fișa obiectivului Serviciului Public “Direcția pentru Întreținerea și Repararea
Patrimoniului Consiliului Local, Serviciul de Iluminat Public și Deszăpezire” Reșița.
2. PROCEDEE ȘI SUBSTANȚE DE STINGERE A INCENDIILOR
Introducere
Focul este fenomenul care apare atunci când, în același timp și spațiu, se aﬂă simultan o cantitate
suﬁcientă de material combustibil, oxigen (aer) și o sursă de aprindere. În practică, se spune că se produce
foc atunci când se formează așa-numitul TRIUNGHI AL FOCULUI, ale cărui laturi egale sunt denumite:
material combustibil, aer si sursa de aprindere. Dacă una din laturile triunghiului nu există, nu apare focul.
Când focul nu mai poate ﬁ controlat este vorba despre un incendiu, moment în care devine necesară
intervenția fortelor și mijloacelor de stingere pentru lichidarea acestuia.
Incendiul poate ﬁ deﬁnit drept o ardere, o reacție de oxidare rapidă a unei substanțe în prezența
oxigenului atmosferic, cu dezvoltare de căldură, și în general, însoțită de lumină.
Stingerea incendiilor reprezintă totalitatea acțiunilor de limitare și întrerupere a procesului ardere prin
utilizarea de metode, procedee și mijloace specifce.
Apărarea împotriva incendiilor constituie o activitate de interes public, național, cu
caracter permanent, la care sunt obligate să participe, în condițiile prezentei legi, autoritățile
administrației publice centrale și locale, precum și toate persoanele ﬁzice și juridice aﬂate pe teritoriul
României.
Am ales să tratez tema procedeelor și substanțelor utilizate la stingerea incendiilor din dorința de a
contura în linii generale un aspect pe care îl consider primordial în reușita operațiilor de intervenție.
În capitolele următoare am prezentat substanțele cele mai eﬁciente și mai utilizate în parctica cotidiană în
cadrul procedeelor de stingere a incendiilor.
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