
1 

   Universitatea Tehnică a Moldovei 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUAREA PERICOLULUI DE INCENDIU LA 

SPITALELE DIN REPUBLICA MOLDOVA 
 

 

 

 

  

 

 

                                                                    Student : 

  Guzun Ştefan 

                                                      Conducător : 

conf.univ.,dr. Olaru Efim 

 

 

 

 

Chişinău – 2019 

 



2 

Ministerul Educației Culturii și Cercetării al Republicii Moldova 

Universitatea Tehnică a Moldovei 

Programul de masterat “Inginerie Antiincendii și Protecție Civilă” 

 

 

Admis la susținere 

Șef catedră : conf.univ.,dr. Efim Olaru 

 

“___” _________________ 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUAREA PERICOLULUI DE INCENDIU LA 

SPITALELE DIN REPUBLICA MOLDOVA 

 

Teză de master 

 

 

 

 

 

Masterand : Guzun Ștefan 

Conducător : conf.univ,dr. Efim Olaru 

 

 

 

 

Chișinău - 2019 

 


	CUPRINS
	LISTA FIGURILOR          7
	LISTA TABELELOR          8
	REZUMAT            9
	SUMMARY           10
	INTRODUCERE           11
	GLOSAR            12
	CAPITOLUL I           14
	1.1 Istoria apariţiei spitalelor          14
	1.2 Cele mai performante spitale din lume        15
	1.3 Clasificarea spitalelor          19
	1.4 Trăsături caracteristice spitalelor         22
	1.5 Organizarea funcţională generală        23
	1.6 Organizarea şi desfăşurarea activităţii de apărare împotriva incendiilor   25
	1.7 Conceptul de securitate la incendiu în instituțiile spitalicești     25
	1.7.2 Limitarea propagării incendiului la vecinătăţi       26
	1.7.3 Evacuarea în condiţii de siguranţă a persoanelor      26
	1.7.4 Limitarea apariţiei şi propagării focului şi fumului în interior    27
	1.7.5 Securitatea echipelor de intervenție        27


	CAPITOLUL II           28
	2.1 Identificarea riscului de incendiu         28
	2.2 Evaluarea riscului           28
	2.3 Metode utilizate în evaluarea riscului de incendiu      30
	2.4 Metode de evaluare a riscului de incendiu       31
	2.4.1. Metodele matematice de evaluare a riscului de incendiu     31
	2.4.2. Metodele analitice de evaluare a riscului de incendiu      31
	2.4.3. Metodele grafice de evaluare a riscului de incendiu      32


	LISTA FIGURILOR
	LISTA TABELELOR
	REZUMAT
	SUMMARY
	INTRODUCERE
	GLOSAR
	CAPITOLUL I
	1.1 Istoria apariţiei spitalelor
	1.2 Cele mai performante spitale din lume
	1.3 Clasificarea spitalelor
	1.4 Trăsături caracteristice spitalelor
	1.5 Organizarea funcţională generală
	1.6 Organizarea şi desfăşurarea activităţii de apărare împotriva incendiilor
	1.7 Conceptul de securitate la incendiu în unitățile spitalicești
	1.7.2 Limitarea propagării incendiului la vecinătăţi
	1.7.3 Evacuarea în condiţii de siguranţă a persoanelor
	1.7.4 Limitarea apariţiei şi propagării focului şi fumului în interior
	1.7.5 Securitatea echipelor de intervenție


	CAPITOLUL II
	2.1 Identificarea riscului de incendiu
	2.2 Evaluarea riscului
	2.3 Metode utilizate în evaluarea riscului de incendiu
	2.4 Metode de evaluare a riscului de incendiu
	2.4.1. Metodele matematice de evaluare a riscului de incendiu
	2.4.2. Metodele analitice de evaluare a riscului de incendiu
	2.4.3. Metodele grafice de evaluare a riscului de incendiu


	CONCLUZII

