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INITIATION/COMMENCEMENT OF A FIRE. 
RELATED CONCEPTS - part II - 

 
The article shall be issued on the main concepts of specific fire: 

initiation and commencement of a fire; related conditions necessary for self-
maintenance mechanism for initiating/development of a fire; the concept of 
fire/fire/burning/combustion-controlled controlled; the concept of uniqueness of 
initiation/development of a fire; prevent initiation/development of a fire; the 
concept of extinction in case of a fire. 
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 6.  Conceptul de prevenire a  iniţierii/dezvoltării 
 unui incendiu 
 
 Pentru a implementa în practică/realitatea obiectivă, acest 
concept, rezolvarea problemei, poate genera o soluţie, care este 
determinată de condiţiile de necesar şi suficient, în utilizarea definiţiei 
iniţierii unui  incendiu /unei explozii.  
 Având în vedere importanţa acestui concept, în controalele de 
prevenire/stingere a incendiilor la: operatorii economici de stat /privaţi, 
instituţii ale statului etc., impun, după caz,  prin intermediul 
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documentelor de control, măsuri care trebuie să releve soluţii pentru 
situaţii, stări, neconformităţi/nerespectări ale normelor de prevenire şi 
stingere a incendiilor, situaţie, care necesită foarte mult timp pentru 
redactarea acestor documente (procese - verbale de control).  
 În acest sens, incendiul, nu se poate realiza din punct de vedere 
fenomenologic, dacă cel puţin una dintre variabile definite de ecuaţia (1) 
este controlată; este necesar astfel, ca persoana specializată 
(inspectorul de prevenire a incendiilor, cadrul tehnic cu atribuţii în 
domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor etc.) să evalueze aceste 
variabile, în funcţie/în raport cu situaţia pe care o relevă starea de fapt 
din cadrul operatorilor economici privaţi/de stat, instituţii ale statului etc.  
 Spre exemplu, informaţiile puse în discuţie, simplifică foarte 
mult procedurile actuale, dacă se execută controlul de 
prevenire/stingere a incendiilor în raport, doar cu o anumită variabilă, 
cum este de exemplu, variabila 2x - sursa. 
 În concluzie, observaţia pusă în discuţie, generează avantaje, 
materializate în economie de timp şi resurse financiare pentru inspector 
şi implicit, pentru beneficiar:  
 - se realizează economie de  timp pentru redactarea documentului 
de control, astfel că, într-o perioadă de timp redusă, persoana abilitată 
poate controla mai multe entităţi lucrative, fiind astfel mai eficient; 
 -  se reduc în acest mod, costurile cu investiţiile pe termen scurt 
şi mediu pentru beneficiari, în sensul că, neconformităţile 
/nerespectările din domeniul prevenirii/stingerii incendiilor sunt mai 
reduse din punct de vedere numeric, se pot realiza/materializa 
/implementa mai uşor, cu costuri minime, într-un timp dat, situaţie care 
avantajează  beneficiarul; 
 - se realizează scopul principal al acţiunii de prevenire, acela 
că, dacă persoana abilitată în domeniul prevenirii incendiilor, evaluează 
corect starea de lucruri, fapte corespunzătoare traduse prin 
neconformităţile identificate în teren, în condiţiile, în care, beneficiarii 
acestor controale respectă termenele date măsurilor de 
prevenire/stingere a incendiilor prevăzute, după caz, în documentele de 
control/planurile de măsuri întocmite de beneficiar, riscul de incendiu 
scade  fiind mai bine controlat.  
 
 7.  Conceptul de stingere în cazul unui incendiu 
 
 Plecând de la ecuaţia: 

 post-iniţiere incendiu = ),,( 765 xxxg = )',','( 32312 xxxg ,        (16) 
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pentru care          ),('' stxx jj = , 7,5=j  .                  (17)           
se observă că intervenţia /operaţia de stingere a unui incendiu se 
realizează pin acţiunea cu substanţe de stingere, asupra variabilelor 
care constituie această ecuaţie.  
 Acţiunea pentru stingerea incendiilor, se poate realiza, după 
caz, prin utilizarea de substanţe pentru stingere,  pe baza unor 
tehnici/metode/proceduri asupra variabilelor: 
 - '

2x , reprezintă sursa, care poate să admite tipul: flacără 
deschisă, ardere mocnită, ardere cu incandescenţă, flacără închisă; 
 - '

31x , reprezintă materialul supus combustiei/arderii; acesta, 
poate fi al doilea, al treilea  etc., material supus  combustiei;   
 - '

32x , reprezintă oxigenul existent în volumul de aer  din spaţiul 
(deschis/în atmosferă  deschisă, închis/în încăperi/în clădiri) în care are 
loc/se dezvoltă arderea;   
 -  a două variabile, în mod simultan; 
 -  a trei variabile, în mod simultan. 
 Atunci când se intervine asupra unui incendiu, în sensul 
stingerii acestuia, substanţa de stingere, se aplică/utilizează după caz. 
 Dacă materialul care arde/se află în stare de combustie, este lichid 
combustibil într-un spaţiu cu suprafaţă liberă, atunci substanţa de stingere
  utilizată este spuma chimică, aplicată la suprafaţa lichidului; dacă 
cantitatea de lichid combustibil este foarte mare, cazul unui rezervor de 
mare capacitate, este necesară inclusiv răcirea sa şi/sau a vecinătăţilor 
(vecinătăţile pot fi constituite, spre exemplu, din unul sau mai multe 
rezervoare având în conţinut lichide combustibile /inflamabile). 
 Dacă se utilizează dioxidul de carbon, azotul etc., această 
situaţie corespunde cu fenomenul de inertizare şi implică acţiunea 
substanţei de stingere, doar asupra variabile '

32x . 
 Stingerea unui incendiu, se poate realiza prin utilizarea apei 
sub formă de jet compact, perdea de apă, jet pulverizat etc.; se 
acţionează simultan asupra variabilelor '

2x  şi  '
31x . 

 Dacă materialul supus combustiei, se află în stare de agregare  
solidă: lemn, hârtie, deşeuri de cartoane etc., substanţa de stingere 
utilizată, este apa sub formă de jet compact, jet pulverizat etc., după caz.
 De exemplu, dacă se utilizează apa pulverizată la presiuni mai 
mari de 10 MPa, se acţionează simultan asupra variabilelor  
 '

2x , '
31x , '

32x . 
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 Se poate evalua că, utilizând după caz, substanţe pentru 
stingerea incendiilor, se intervine teoretic, asupra variabilelor care 
constituie ecuaţia (15), în 3 moduri/situaţii raportat la variabilele '

ix , 

adică:                        1;3;3 3
3

2
3

1
3 === CCC ,                                   (18) 

care totalizează un număr de:    ∑
=

=

=
3

1
3 7

k

k

kC ,                                    (19) 

moduri distincte din punct de vedere teoretic. 
 Rezultă că, în raport cu variabilele '

ix , stingerea incendiilor se 
poate realiza, teoretic independent/simultan, asupra: 

 ( '
1x ); ( '

2x ); ( '
3x ); ( '

1x ; '
2x ); ( '

2x ; )'
3x ; ( '

3
'
1; xx ); ( '

1x ; ;'
2x '

3x ) .   (20) 
 În practică, este extrem de dificil să se diferenţieze modurile  
predefinite prin intermediul ecuaţiei (20). 
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