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SECURITATEA LA INCENDIU. PROVOCĂRI ȘI SOLUȚII

Seminarii RSCL 2016



PREZENTARE GENERALĂ
 În contextul unor evenimente tragice în care focul a făcut mai multe victime, protecția în asemenea situații reprezintă 

o problemă reală, securitatea la incendiu devenind mai mult decât un document legal, necesar conform prevederilor în 

vigoare. Vorbim de o conștientizare a discrepanțelor dintre legislație și practică, precum și a necesității schimbării manage-

mentului incendiilor în construcții pentru a oferi o protecție e�cientă în conditiile prezente din România.  

 Asociația Română de Dreptul Construcțiilor împreună cu Facultatea de Construcții Civile, Industriale și Agricole, 

UTCB, și-au propus în cel de-al doilea seminar organizat în acest an să aducă la aceeași masă a dezbaterilor principalii actori 

ai proiectelor de construcții, care prin implicarea lor activă pot oferi soluții noilor provocări din domeniul securității la 

incendiu. 

 Seminarul ”Securitate la incendiu. Provocări și soluții”, ce va avea loc în data de 7 iulie 2016, în București, va cu-

prinde 3 sesiuni și își propune: prezentarea provocărilor actuale în proiectarea, evaluarea și asigurarea clădirilor, dar și dez-

bateri  pe marginea activității de avizare și control, precum și roul acestora în securitatea la incendiu și, nu în ultimul rând, 

dezbateri privind rolul antreprenorului în securitatea la incendiu. 
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Prezentarea proiectului de normativ 
P118/1-2016

Aspecte practice privind securitatea la incen-
diu

Importanța evaluării proiectelor imobiliare

Asigurarea, soluția profesionalizării 
supravegherii execuției proiectelor

E�cientizarea controlului calității lucrărilor 
de construcții

Impedimente legislative și practice în 
formularea unor cerințe clare în execuția 
lucrărilor ce asigură securitatea la incendiu

Calitatea materialelor de construcții, teorie 
vs practică

Agrement tehnic, norme europene și aplicații

Provocările antreprenorului în execuția 
lucrărilor de construcții

Concluzii

SESIUNEA I - Provocări actuale în proiectarea, 
evaluarea și asigurarea clădirilor 

SESIUNEA II - Activitatea de avizare și control 
și rolul acestora în securitatea la incendiu

SESIUNEA III - Rolul antreprenorului în 
securitatea la incendiu

SESIUNI



DATA 
7 IULIE 2016

LOCAȚIE 
Facultatea de Construcții civile, industriale și agricole
Universitatea Tehnică de Construcții București
Bulevardul Lacul Tei 124, Sector 2, București

ÎNREGISTRARE PARTICIPARE
Pentru a putea vă putea înregistra participarea la Seminar 

vă rugăm să ne transmiteți intenția, alături de datele 

dumneavoastră de contact, la 

adresa de email: o�ce@rscl.ro. 

Taxă de participare: 30 Euro 

WEBSITE
www.rscl.ro

INFORMAȚII


