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INTRODUCERE  
 

Incendiile ca fenomen pot avea diverse forme, însă toate în 
final se reduc la reacţia chimică dintre substanţele combustibile şi 
oxigenul din aer. Fiind controlată, această reacţie, care poartă 
denumirea de ardere, aduce beneficii colosale umanităţii, ca sursă 
de energie şi căldură, dar când este scăpată de sub control, poate 
provoca pagube considerabile materiale şi umane. 

În etapa actuală, în lumea întreagă se desfășoară o amplă 
activitate de construcție a clădirilor și instalațiilor cu diversă 
destinație, folosind diferite, după proveniență și proprietăți, 
materiale și construcții cu pericol, mai mare sau mai mic, de 
incendiu. 

Pericolul de incediu al materialelor și elementelor de 
construcție reprezintă un ansamblu de proprietăți ale acestora, care 
favorizează izbucnirea și dezvoltarea arderii cu propagarea 
ulterioară și acțiunea factorilor periculoși ai incendiului (F.P.I.) 
asupra oamenilor și bunurilor materiale. 

Cele mai răspândite materiale de construcție sunt: cărămida, 
betonul, betonul armat, lemnul, metalul și aliagele metalice, diferite 
materiale polimerice și sintetice etc. 

Elementele de construcție din beton armat, cărămidă, beton, 
piatră naturală sunt încombustibile, de aceea, în condiții de 
incendiu, sunt capabile să se opună acțiunii focului până la câteva 
ore, înainte de a se distruge. 

Construcțiile din oțel ale clădirilor, în timpul incendiilor, nu 
ard, nu propagă focul, însă după 15–20 min. de acțiune a focului se 
încălzesc până la temperatura critică (circa 600oC), pierd calitățile 
de rezistență și capacitatea portantă. 

Construcțiile masive din lemn la ardere continuă să-și 
îndeplinească funcțiile portante o durată mai mare de timp față de 
construcțiile metalice, însă acestea favorizează propagarea focului 
și dezvoltarea incendiului. 

Elementele constructive din mase plastice, precum și 
materialele polimerice pentru fățuieli, izolare termică, acoperișuri, 
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învelitori, în condiții de incendiu, nu doar ard, dar și degajă produse 
toxice, periculoase pentru organismul uman. 

A cunoaște proprietățile materialelor de construcție, a avea 
abilități de a aprecia operativ și competent modul de comportare a 
diferitor construții în timpul incendiului, a elabora și a propune 
procedee eficiente de luptă cu focul și de protecție antifoc a 
elementelor de construcție ale clădirilor și edificiilor, a efectua 
calcule de rezistență și stabilitate a clădirilor la acțiunea focului – 
sunt unele dintre principalele probleme și obligații ale specialistului 
în domeniul securității la incendiu din cadrul Inspectoratului 
General pentru Situații de Urgență a Republicii Moldova. 

Anume aceste cunoștințe și competențe profesionale permit 
a le forma la viitorii specialiști în domeniul securității la incendiu 
disciplina Stabilitatea construcțiilor în condiții de incendiu. 

Obiectul de studiu al acestei discipline sunt proprietățile și 
particularitățile termice de comportare în timpul incendiului a 
materialelor și elementelor de construcție ale clădirilor și 
edificiilor, metodele de calculare și apreciere a limitelor de 
rezistență la foc (R.F.) a diferitor elemente de construcție, 
procedeele de protecție antifoc și reducere a pericolului de incendiu 
al materialelor și elementelor de construcție. 

Scopul însușirii disciplinei este studierea indicilor principali 
ai pericolului de incendiu a materialelor de construcție, a 
construcțiilor și clădirilor, precum și a indicilor  de R.F. a 
elementelor de construcție și clădirilor, a forma abilități și 
cunoștințe de control al corespunderii acestor indici cerințelor 
antiincendiu prevăzute de actele normativ-legislative în domeniul 
construcțiilor și elaborarea propunerilor de ajustare a acestora la 
cerințele normative. 

În urma studierii disciplinei, viitorii specialiști trebuie să 
capete următoarele calități profesionale: 

1. Să cunoască: 
• tipurile principale, domeniul folosirii materialelor de 

construcție, construcțiilor, particularitățile comportării acestora în 
condițiile incendiului, procedeele și mijloacele de protecție antifoc; 
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• indicii pericolului de incendiu ai materialelor și 
elementelor de construcție, clădirilor, edificiilor și metodele 
determinării experimentale a acestora; 

• indicii de R.F. ai elementelor de construcție și clădirilor și 
metodele de determinare a acestora. 

2. Să poată: 
• controla dacă corespund indicii pericolului de incendiu ai 

materialelor, construcțiilor, clădirilor și indicii de R.F. ai 
elementelor de construcție și clădirilor cerințelor antiincendiu; 

• elabora propuneri de ajustare a indicilor pericolului de 
incendiu și de R.F. ai construcțiilor și clădirilor până la 
corespunderea acestora cerințelor antiincendiu. 

3. Să posede: 
• metodele de apreciere a corespunderii soluțiilor 

organizatorice  și tehnico-inginerești orientate spre asigurarea 
securității oamenilor în caz de incendiu; 

• procedeele de realizare a principalelor norme antiincendiu 
și cerințele de securitate la incendiu; 

• deprinderi de efectuare a măsurilor de supraveghere 
asupra îndeplinirii cerințelor stabilite de securitate la incendiu.  
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