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INSTRUCŢIUNE PROVIZORIE  

privind proiectarea, construirea, reparația capitală,  

extinderea și reutilarea tehnică a centralelor termice 

  

1. SCOPUL ŞI DOMENIUL DE APLICARE  

 

1.1 Prezenta Instrucțiune este elaborată în scopul stabilirii unor reguli 

provizorii de utilizare la proiectarea, construirea, reconstruirea, reparația capitală, 

extinderea şi reutilarea tehnică a centralelor termice. 

1.2 Prezenta Instrucțiune nu are acțiune retroactivă, are un caracter obligatoriu 

și este adresată proiectanților, verificatorilor, coordonatorilor de proiecte, organelor 

administrației publice locale, precum și deținătorilor (gestionarilor) de imobile cu 

destinație respectivă, indiferent de forma de proprietate. 

  

2. DISPOZIŢII GENERALE  

 

2.1 La proiectarea, construirea, reconstruirea, reparația capitală, extinderea şi 

reutilarea tehnică a centralelor termice, conform prevederilor NCM G.04.10:2015 

„Centrale termice”, proiectantul prin coordonare cu beneficiarul va desfășura 

activități de identificare, evaluare și control al riscului de incendiu și explozii pentru 

întocmirea documentațiilor tehnice la categoriile de construcții civile (publice) cu 

diferite funcțiuni (destinații), cum ar fi: grădinițe, școli, aziluri de bătrâni, clădiri 

sociale pentru persoane cu dizabilități etc. 

2.2 Pentru categoriile de construcții menționate la pct. 2.1, amplasarea 

centralelor termice, surselor autonome de alimentare cu căldură și bucătarilor cu 

aparate consumatoare de gaze (aragazelor de gătit), încorporate/anexate la peretele 

exterior al clădirii sau de acoperiș nu poate fi efectuată adiacent, sub și deasupra 

încăperilor destinate aflării copiilor, pacienților, persoanelor cu dizabilități etc., 

indiferent de capacitatea acestora. 

2.3 Instalarea utilajului consumator de gaz natural G20, în bucătării, în 

grădinițe, școli, spitale și aziluri de bătrâni poate fi efectuată în baza unui studiu 

tehnico-economic argumentat, respectându-se prevederile de securitate, indicate în 

NCM G.05.01:2014 „Sisteme de distribuție a gazelor”, cu modificările ulterioare. 

2.4 Centralele termice sau sursele autonome de alimentare cu căldură 

încorporate trebuie să fie separate de încăperile adiacente și cele superioare cu pereți 

și planșee rezistente la incendiu de tip 2 sau pereți despărțitori rezistenți la incendiu 

de tip 1, planșee rezistente la incendiu de tip 3. 



 
 

2.5 Centralele termice sau sursele autonome de alimentare cu căldură anexate 

trebuie separate de clădirea principală cu un perete rezistent la incendiu de tip 2. În 

același timp, peretele clădirii la care este anexată centrala termică sau sursa autonomă 

de alimentare cu căldură trebuie să fie de tip antifoc. Planșeul deasupra centralei 

termice sau sursei autonome de alimentare cu căldură trebuie să fie executate din 

materiale cu reacția la foc a structurilor de construcție nu mai mici de K0. 

2.6 Ieșirile din încăperile cu instalații consumatoare de gaze, anexate, 

încorporate sau de acoperiș, trebuie prevăzute direct în exterior, pe acoperiș sau prin 

coridoare și casele scărilor. Lungimea căii de evacuare prin coridoare nu va depăși  

25 m până în exterior sau până la casa scării. Aceste căi de evacuare trebuie să fie 

separate de coridoarele destinate circulației copiilor, elevilor, pacienților și 

persoanelor cu dizabilități. 

 
 

 

 


