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INSTRUCTIUNI DE APARARE ÎMPOTRIVA
INCENDIILOR
LA DEPOZITE SI MAGAZII

Art 1. Organizarea si amenajarea depozitelor si magaziilor, se va face în stricta
conformitate cu prevederile legale în vigoare, instructiunile si prescriptiile tehnice în vigoare.
Art 2. Depozitarea materialelor se va face în functie de proprietatile fizico-chimice,
compatibilitatea fata de agentii stingatori, tendinte de autoaprindere, autoinflamare, explozie si în
raport cu dimensiunea si forma acestora.
Art 3. Materialele cu caracteristici diferite se vor depozita în constructii sau
compartimente separate, în functie de pericolul de incendiu si de explozie pe care îl prezinta,
fiind interzisa depozitarea în aceeasi magazie sau compartiment a materialelor care pot reactiona
violent si genera incendii, explozii, ori de alte fenomene cu urmari deosebite.
Art 4. Materialele sau produsele care conditioneaza continuitatea productiei sau
activitatii, importante si de mare valoare, de regula se vor pastra în constructii independente sau
compartimente separate, prin elemente rezistente la foc, echipate cu instalatii si aparatura pentru
detectarea, semnalizarea si stingerea incendiilor.
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Art 5. Depozitele si magaziile se vor organiza pe stive, grupe de stive si sectoare cu
asigurarea distantelor de siguranta între acestea.
Art 6. Stivele vor fi astfel organizate încât sa permita interventia cu usurinta la stingerea
incendiilor si evacuarea produselor depozitate, sa nu blocheze mijloacele de stingere, tablourile
electrice si caile de acces, sa nu reduca raza de actionare a instalatiilor de stingere (drencere,
sprinklere, hidranti), acolo unde acestea exista.
Art 7. Rafturile pentru depozitare vor fi din materiale incombustibile, iar cele din lemn se
vor ignifuga.
Art 8. Materialele si substantele combustibile si cele inflamabile, nu se vor depozita în
spatiile de productie, în apropierea instalatiilor sau pe caile de acces si de evacuare.
Art 9. Ferestrele si golurile de aerisire de la subsol si parter, vor fi asigurate cu plasa din
sârma deasa, pentru a nu permite patrunderea chibriturilor si resturilor de tigari aprinse.
Art 10. Spatiile de depozitare vor fi delimitate fata de cele de receptie si livrare, prin
elemente rezistente la foc. Compartimentarile, inclusiv dintre gestiuni, nu vor fi din materiale
combustibile.
Art 11. Corpurile electrice pentru iluminat vor fi prevazute cu globuri de protectie, iar
cele care pot fi lovite, vor avea si armaturi (gratare) de protectie.
Art 12. La depozitarea materialelor se va urmari ca acestea sa nu prezinte focare de
incendiu, sa posede instructiuni de manipulare si depozitare. În cazul unor neclaritati, produsele
vor fi pastrate în spatii separate pâna la obtinerea tuturor informatiilor necesare.
Art 13. Manipularea materialelor si substantelor, se va face în asa fel, încât sa nu se
produca loviri, degradari, spargeri si reversari de produse. La spargerea ori degradarea unor
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ambalaje care contin substante periculoase se va proceda la îndepartarea eventualelor revarsari si
la evacuarea din depozit a ambalajelor respective.
Art 14. Instalatia de încalzire din depozite si magazii va fi centrala cu apa calda sau abur.
Art 15. În caz de incendiu, concomitent cu actiunile de stingere, se va proceda la
evacuarea materialelor depozitate în locuri fara pericol si organizarea supravegherii lor.
Art 16. Personalul care participa la actiunile de stingere si evacuare, va fi echipat cu
mijloace de protectie (casti, masti, costume anticalorice).
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