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Etapele de parcurs ºi principalele elemente,
factori, parametri, criterii, instrumente, tehnici ºi
procedee care sunt avute în vedere în activitatea de
identificare, evaluare ºi control al riscurilor de
incendiu, precum ºi condiþiile pe care trebuie sã le
îndeplineascã personalul care executã astfel de
activitãþi sunt stabilite prin Metodologia privind
identificarea, evaluarea ºi controlul riscurilor de
incendiu, aprobatã de Ordinul Ministrului Internelor ºi
Reformei Administrative nr. 210/2007, cu modificãrile
ºi completãrile ulterioare.

Metodologia se aplicã la:
Ü elaborarea ºi/sau adoptarea de cãtre ministere ºi

celelalte organe de specialitate ale administraþiei
publice centrale a metodelor ºi procedurilor pentru
identificarea, evaluarea ºi controlul riscurilor de
incendiu, specifice domeniilor de competenþã ale
organelor respective;
Ü asigurarea, de cãtre administratorii operatorilor

economici ºi conducãtorii de instituþii, a identificãrii ºi
evaluãrii riscurilor de incendiu din unitãþile proprii, în
corelare cu natura ºi cu nivelul riscurilor;
Ü stabil irea mãsurilor de apãrare împotriva

incendiilor în cazul intervenþii lor efectuate la
construcþiile existente, când în mod justificat nu pot fi
îndeplinite unele prevederi ale reglementãrilor în
vigoare privind cerinþa esenþialã “securitate la
incendiu”;
Ü validarea scenariilor de securitate la incendiu;
Ü expertizarea construcþiilor existente.
În funcþie de obiectivele stabilite, identificarea ºi

evaluarea riscului de incendiu poate include un singur
sistem/proces, prin evaluarea nivelului intrinsec al
riscului pentru sistemul/procesul respectiv sau prin
evaluarea mai multor sisteme/procese, prin evaluarea
globalã a riscului de incendiu, când trebuie avute în
vedere: interdependenþa sistemelor/proceselor, a
mãsurilor de securitate la incendiu active ºi/sau
pasive, efectul propagãrii incendiilor sau al prãbuºirii
construcþiilor/instalaþiilor, precum ºi alþi factori, cum
ar fi vârsta ºi starea fizicã a utilizatorilor, nivelul de
instruire al acestora.

Conceptul de acceptabilitate a riscului de incendiu
se bazeazã pe premisa cã în orice sistem/proces supus
evaluãrii existã un anumit nivel de risc, denumit nivel
de risc acceptabil, peste care gravitatea consecinþelor
unui incendiu, exprimatã în pierderi umane, materiale
ºi/sau financiare nu poate fi acceptatã.

Nivelul de acceptabilitate a riscului de incendiu sau

riscul de incendiu acceptat se stabileºte, dupã caz, pe
baza experienþei anterioare sau a raþionamentelor
previzionale, de cãtre:
Ü autoritãþile abilitate sã elaboreze ºi sã emitã

reglementãri tehnice în domeniul apãrãrii împotriva
incendiilor;
Ü administratorul ºi/sau conducãtorul instituþiei,

prin strategia de apãrare împotriva incendiilor
adoptatã în interiorul unitãþii sale;
Ü societãþile de asigurare/reasigurare.

Criteriile de acceptabilitate au forme variate, cum
ar fi valori cantitative, valori comparative sau alte
tipuri de valori agreate, care depind de factorii
menþionaþi anterior, de sistemul/procesul analizat ºi
de metoda aleasã pentru analiza riscului, þinându-se
seamã de:
Ü reglementãrile prescriptive;
Ü r e g l e m e n t ã r i l e b a z a t e p e c o n c e p t u l d e

performanþã;
Ü standarde ºi ghiduri.
Persoanele fizice ºi persoanele juridice care

desfãºoarã activitãþi de examinare a sistemelor con-
structive în vederea identif icãr i i , evaluãri i º i
controlului riscurilor de incendiu trebuie sã fie
autorizate de cãtre Inspectoratul General pentru

Situaþii de Urgenþã.
Modernizarea socialã, economicã, tehnologicã,

administrativã a dus bunãstarea societãþii moderne
pânã la limite neatinse în trecut, dar în acelaºi timp
creeazã noi ameninþãri ºi vulnerabilitãþi. Aceste
ameninþãri, complexe ºi diversificate, de la un mediu
financiar, economic ºi politic nesigur la perturbãri
impuse de factori de mediu, impun o regândire a
conceptului de management al riscului. Tocmai
complexitatea noilor ameninþãri la adresa realizãrii
obiectivelor unui organism a impus o abordare
integratã a managementului riscului, cu scopul de a
optimiza gestionarea diferitelor oportunitãþi.

Conceptul de management al riscului în înþelesul de
mai sus a fost dezvoltat de o serie de standarde
recente: SR ISO 31000: 2010 – Managementul riscului -
Principii ºi linii directoare, SR GHID ISO 73: 2010 -
Managementul riscului – Vocabular, SR EN 31010:
2010 - Managementul riscului – Tehnici de evaluare a
r isculu i . Se propune astfel un sistem pentru
îmbunãtãþirea continuã a managementului, având
unele similitudini cu standardele din seria EN ISO 9000
privind managementul calitãþii.

Fireºte, un scop mai îndepãrtat este realizarea un
sistem unitar de management al calitãþii pentru toate
activitãþile unei firme, inclusiv cele de protecþie a
mediului, de gestionare a riscului º.a.

Seria de standarde amintitã prevede o terminologie
unitarã, precum ºi linii generale pentru o organizaþie,
privatã sau non guvernamentalã, de orice mãrime, din
orice domeniu, pentru proiectarea ºi dezvoltarea unui
s i s t e m a d e c v a t d e m a n a g e m e n t a l r i s c u l u i .
Standardele oferã principiile ºi liniile directoare pentru
gestionarea riscului într-o manierã sistematicã,
transparentã ºi fiabilã în orice domeniu

S t a n d a r d e l e r e c o m a n d ã c a o r g a n i s m e l e s ã
elaboreze, sã implementeze ºi sã îmbunãtãþeascã
continuu un cadru organizaþional cu scopul de a
integra procesul de management al riscului de
incendiu în procesul general de management (politici,
cultura organizaþiei º.a.).Scopul urmãrit : o gestionare
a riscului eficace, performantã, coerentã.

Conform acestor linii directoare, managementul
riscului trebuie sã urmãreascã urmãtoarele obiective:
sã creascã plauzibilitatea atingerii obiectivelor, sã
î n c u r a j e z e u n m a n a g e m e n t p r o - a c t i v , s ã
conºtientizeze necesitatea de a identifica ºi gestiona
riscul, sã îmbunãtãþeascã identificarea oportunitãþilor
ºi ameninþãrilor, sã stabileascã o bazã fiabilã pentru
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luarea decizi i lor ºi planif icare, sã amelioreze
prevenirea pierderilor ºi managementul incidentelor,
sã minimizeze pierderile º.a.

Managementul riscului se poate aplica organismului
în ansamblu, ca ºi funcþiunilor, proiectelor, activitãþilor
º.a. În accepþiunea modernã, managementul riscului
nu este o activitate independentã, separatã de
activitãþile ºi procesele principale ale organismului. El
face parte din responsabilitatea conducerii ºi este
parte integrantã din procesele organizaþionale, de
luare a deciziei.

Tocmai pentru a conferi conceptului de risc o
acoperire cât mai largã, riscul este definit (în SR GHID
ISO 73: 2010 - Managementul riscului – Vocabular)
drept efectul incertitudinii asupra atingerii unui
obiectiv. Riscul este exprimat prin consecinþele unui
eveniment combinat cu plauzibilitatea sa. Se intro-
duce astfel termenul de plauzibilitate definit ca
posibilitatea ca ceva sã se întâmple, posibilitate care
este definitã, mãsuratã sau determinatã într-o
manierã obiectivã sau subiectivã, calitativã sau
cantitativã ºi care este descrisã prin intermediul unor
termeni generali sau matematici (probabilitate sau
frecvenþã pe o perioadã datã).

Ar fi bine ca ºi abordarea riscului de incendiu sã se
înscrie în aceste noi coordonate. În prezent, evaluarea
riscului de incendiu se efectueazã în baza O.M.I.R.A. nr.
210/2007 pentru aprobarea Metodologiei privind
identificarea, evaluarea ºi controlul riscurilor de
incendiu, modificat prin O.M.I.R.A.nr.663/2008.

Metodologia acceptã utilizarea unui numãr foarte
limitat de metode de evaluare a riscului, în primul
rând, metodele aprobate prin ordinele ministrului
lucrãrilor publice, transporturilor ºi locuinþei: Ghid de
evaluare a riscului de incendiu ºi a siguranþei la foc la
sãli aglomerate - indicativ GT-030-01, Ghid de
evaluare a riscului de incendiu ºi a siguranþei la foc
pentru clãdiri din domeniul sãnãtãþii - indicativ
GT-049-02, Ghid de evaluare a riscului de incendiu ºi a
siguranþei la foc pentru cãmine de bãtrâni ºi persoane
cu handicap - indicativ GT-050-02. Aceste ghiduri
preiau, fãrã o adaptare serioasã din punct de vedere
tehnic, valorile indicatorilor din metoda elveþianã
semicantitativã elaboratã în anul 1984 de SIA (Societe
Suisse des Ingenieurs et des Architects). Valorile

asociate unor coef icienþi sunt inf luenþate de
prevederile normelor de echipare - dotare specifice
þãrii elaboratoare, de cerinþele privind performanþele
mijloacelor tehnice de apãrare împotriva incendiilor,
de organizarea sistemului de intervenþie la incendii,
de nivelul de pregãtire al personalului, de date
statistice naþionale. Deci nu sunt date matematice, ci
interpretarea unor date statistice specifice zonei
geografice, dezvoltãrii tehnice ºi legislative, culturii de
securitate al unei þãri, astfel cã nu pot fi preluate prin
simpla modificare a valorii unor coeficienþi.

Mai mult, ghidurile menþionate pun accentul pe
cerinþele reglementãrilor existente, astfel încât
respectarea acestora determinã automat încadrarea
riscului ca risc acceptat. Evaluarea riscului devine un
control al aplicãrii reglementãrilor. Nici nu se pune
problema unui management pro-activ al riscului, de
cointeresarea managerului în a adopta mãsuri
eficiente ºi eficace de scãdere a riscului de incendiu
pentru minimizarea eventualelor pierderi. Abordãrile
actuale pe plan european, dar ºi internaþional (SFPE -
Society of Fire Protection Engineers - Engineering
Guide to Applications of Risk Assessement in Fire Pro-
tection Design, NFPA 551-Guide for Evaluation of Fire
R i s k A s s e s s m e n t s , m e t o d a F R A M E , I S O / T R
16733-2006, EN 1991-1-2 ºi altele) pun accentul pe o
evaluare a riscului încã din faza de proiectare, bazatã
pe obiective. Astfel de obiective pot fi: securitatea
vieþii, protecþia proprietãþii, continuitatea activitãþii,
protecþia mediului, conservarea patrimoniului cultural
º.a.

Pe baza unor baze de date statistice serioase ºi
credibile sunt dezvoltate scenariile care produc
rezultate nedorite ºi se analizeazã consecinþele.

În abordarea europeanã actualã, analiza riscului de
incendiu ºi a mãsurilor optime de protecþie ºi
prevenire a incendiilor este individualizatã în funcþie
de particularitãþile construcþiei. Analiza se bazeazã pe
modelarea fenomenelor ºi mai puþin pe aplicarea unor
reguli de proiectare stricte, dar rigide. Existã desigur în
continuare nivelul general de abordare, reglementat
pentru majoritatea construcþi i lor , dar pentru
construcþiile complexe existã un nivel de abordare mai
flexibilã bazatã pe evaluarea profilului de risc al
construcþiei ºi încã un nivel superior, bazat pe

ingineria securitãþii la incendiu. Conceptul de
inginerie a securitãþii la incendiu încã nu apare în
proiectele de reglementãri tehnice româneºti.

Un aspect important este legat de mentenanþa
instalaþiilor cu rol în asigurarea cerinþei securitate la
incendiu (detectare – semnalizare, stingere, evacuare
fum ºi gaze fierbinþi º.a.). Proiectele de reglementãri
aduc binevenite precizãri în aceastã direcþie, dar este
esenþial ca managementul oricãrui organism sã
acþioneze pro-activ pentru asigurarea funcþionãrii
instalaþiilor de protecþie la parametrii proiectaþi.

În anii urmãtori evaluarea riscului va deveni tot mai
importantã, iar organismele cu un sistem eficient ºi
eficace de management al riscului vor avea un plus de
credibilitate pe piaþã (inclusiv printr-un viitor sistem
de acreditare având ca referenþial standardul de man-
agement al riscului).

De aceea, abordarea evaluãrii riscului de incendiu
trebuie modernizatã ºi actualizatã, pentru a oferi
cadrul legal ºi instrumente de lucru moderne unei
evaluãri de risc pro-active, cu adevãrat utile pentru
orice manager interesat în succesul firmei proprii.

În toate fazele de cercetare, proiectare, execuþie ºi pe
întreaga lor duratã de existenþã, construcþiile ºi
amenajãrile de orice tip, echipamentele, utilajele ºi
instalaþiile tehnologice se supun unei examinãri
sistematice ºi calificate pentru identificarea, evaluarea
ºi controlul riscurilor de incendiu, în condiþiile
prevãzute de reglementãrile specifice. Obligaþia
executãrii acestor activitãþi revine persoanelor care
concurã la proiectarea, realizarea, exploatarea,
întreþinerea, repararea, postutilizarea construcþiilor,
echipamentelor ºi a instalaþiilor tehnologice, potrivit
legii. Pentru a asigura un cadru legal consolidat ºi
unitar ar trebui ca ministerele ºi celelalte organe ale
administraþiei sã stabileascã, pe baza metodologiei
elaborate de Inspectoratul General pentru Situaþii de
Urgenþã, metode ºi proceduri pentru identificarea,
evaluarea ºi controlul riscurilor de incendiu, specifice
domeniului de competenþã, actuale, viabile ºi realiste.
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