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RAPORTUL COMISIEI MIXTE DE CONTROL 
 

Încheiat azi 01.09.2010 potrivit Ordinului comun nr. 1129 din 19.08.2010 al 

Ministerului Sănătăţii şi nr. 188 din 19.08.2010 al Ministerului Administraţiei şi Internelor 

privind constituirea comisiilor de control privind apărarea împotriva incendiilor în unităţile 

sanitare publice cu paturi . 

Principalele nereguli constatate în urma controalelor sunt următoarele: 

 
1. Nu s-au efectuat operaţiunile privind controlul, verificarea, întreţinerea, revizia tehnică şi 

repararea instalaţiei de stingere a incendiilor cu hidranţi interiori şi exteriori în vederea asigurării 

funcţionării eficiente la parametri proiectaţi,  

2. Hidranţii interiori nu sunt echipaţi corespunzător, 

3. Nu sunt prevăzute instalaţii de semnalizare a incendiilor sau nu sunt în stare de funcţionare,  

4. Instalaţiile electrice de iluminat şi forţă se exploatează cu unele deficienţe: tablouri electrice 

neprotejate corespunzător, siguranţe supradimensionate sau necalibrate, contacte imperfecte la 

conexiuni prin răsucire, pozarea directă pe materiale combustibile a unor conductori electrici cu 

izolaţie simplă, becuri incandescente neprotejate cu globuri de protecţie,  

5. Instalaţia electrică pentru marcarea căilor de acces, intervenţie şi evacuare (iluminatul de 

siguranţă) nu este realizat sau în unele cazuri nu este menţinută în stare de funcţionare sau nu 

indică traseul de evacuare,  

6. Nu au fost adoptate soluţii şi măsuri adecvate conform reglementărilor tehnice specifice 

pentru evacuarea copiilor, pacienţilor care nu se pot evacua singuri în caz de incendiu,  

7. La unele uşi dispuse pe traseul de evacuare, deschiderea nu se realizează în sensul deplasării 

fluxului de evacuare spre exterior. 

8. Uşile dispuse pe casa scărilor nu au dispozitive de autoînchidere,  

9. Centrala de aburi nu este prevăzută cu detectoare de concentraţie pentru gaze, contrar 

prevederilor art. 4.2.7 din Normativul pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor de semnalizare a 

incendiilor şi a sistemelor de alarmare contra efracţiei din clădiri, indicativ I 18/2 – 2002,  

10. Coşurile de evacuare a gazelor fierbinţi şi a fumului nu sunt curăţate, izolate, verificate şi 

reparate periodic,  



11. Pentru lucrările de ignifugare a elementelor combustibile (lemn) din structura elementelor 

de construcţie principale ( acoperisuri existente)  conform Normativului C 58/1996,  nu se deţin  

rapoarte de incercare  emise de laboratoare autorizate conform legii. 
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