
MĂSURI DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR ÎN PERIOADA PRIMĂVARĂ- VARĂ

La gospodăriile cetăţeneşti:

            Utilizarea focului deschis în locuri cu pericol de incendiu si pe timp de vânt este interzisă; 

locurile cu pericol de incendiu, în care se aplică această interdicţie, se stabilesc şi se marchează de 

persoanele în drept.

Arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi a altor materiale combustibile se face în 

locuri special amenajate ori pe terenuri pregătite, cu luarea măsurilor ce se impun pentru împiedicarea 

propagării focului la vecinătăţi, asigurându-se supravegherea permanentă a arderii, precum şi stingerea 

jarului după terminarea activităţii.

Arderea  miriştilor  se  face  numai  după  luarea  măsurilor  ce  se  impun  pentru  împiedicarea 

propagării focului la vecinătăţi, asigurându-se supravegherea permanentă a arderii.

Utilizarea focului deschis nu se admite la distanţe mai mici de 40 m faţă de locurile cu pericol 

de explozie:  gaze si lichide combustibile,  vapori inflamabili,  explozivi etc.,  respectiv 10 m fata de 

materiale sau substanţe combustibile: lemn, hârtie, textile, carton asfaltat,  bitum, ulei etc.,  fără a fi 

supravegheat şi asigurat prin masuri corespunzătoare.

Luarea măsurilor pentru prevenirea jocului copiilor cu focul în condiţii şi în locuri în care se 

pot produce incendii constituie o obligaţie a persoanelor care răspund, potrivit legii, descreşterea, 

educarea şi îngrijirea copiilor.

La operatori economici, instituţii şi localităţi:

a) stabilirea locurilor unde, periodic sau permanent, se pot efectua lucrări cu foc deschis, cum 

sunt  topirea  bitumului,  arderea  deşeurilor  combustibile,  curăţările  prin  ardere,  precum si  a 

persoanelor care le supraveghează;

b) stabilirea şi marcarea locurilor cu pericol de incendiu în care este interzisa utilizarea focului 

deschis;

c) nominalizarea persoanelor care au dreptul sa emită permis de lucru cu foc;

d) descrierea procedurii de emitere, semnare, aducere la cunoştinţă şi păstrare a permisului de 

lucru cu foc;

e) aprobarea unor instrucţiuni specifice de prevenire a incendiilor pentru astfel de lucrări.



Distrugerea  prin  ardere  a  unor  deşeuri  sau  reziduuri  combustibile  se  efectuează  cu 

respectarea legislaţiei specifice privind protecţia mediului.

În locuinţele unifamiliale / multifamiliale / gospodăriile populaţiei se interzic:

a) utilizarea aparatelor electrice, cablurilor electrice, prizelor, întrerupătoarelor, dispozitivelor 

de protecţie cu defecţiuni sau cu improvizaţii;

b) suprasolicitarea reţelei electrice prin folosirea simultana a mai multor receptori; 

c) nesupravegherea aparatelor electrice sub tensiune, cum sunt: fier de călcat, reşou, radiator si 

altele asemenea;

d) folosirea  siguranţelor  fuzibile  supradimensionate  prin  înlocuirea  cu  liţă  a  fuzibilului 

calibrat;

e) folosirea chibriturilor, lumânărilor, lămpilor de iluminat cu petrol, în spatii cu pericol de 

incendiu, cum sunt: depozite de furaje, grajduri, magazii, poduri si altele asemenea;

f) folosirea chibriturilor, lumânărilor, lămpilor de iluminat cu petrol atât în spatii cu pericol de 

explozie, respectiv în încăperi în care sunt depozitate produse petroliere, cât si în lanuri de 

cereale, pajişti, în păduri si în apropierea acestora;

g) aşezarea sau păstrarea buteliilor  de gaze în apropierea oricăror surse de căldură ori sub 

acţiunea directă a razelor solare;

h) folosirea buteliilor de gaze lichefiate fără regulatori de presiune, cu garnituri deteriorate ori 

cu furtunuri de cauciuc fisurate sau lărgite la capete;

i) folosirea  flăcării  pentru  verificarea  etanşeităţii  buteliei,  garniturilor,  regulatorilor  de 

presiune sau a furtunului/conductei de gaz; verificarea se face numai cu emulsie de apa cu 

săpun;

j) încălzirea  cu flacără  a  buteliilor  ori  folosirea acestora  în  poziţie  culcată,  răsturnată  sau 

înclinata;

k) transvazarea gazului din butelie în orice alte recipiente sau folosirea de butelii improvizate;

l) păstrarea surselor de foc,  cum sunt chibrituri,  brichete,  lumânări,  lămpi cu gaz si altele 

asemenea, în locuri în care au acces copiii;

m) nesupravegherea copiilor, precum si blocarea lor în casa cu lumânări aprinse, sobe, plite 

si/sau aparate electrice aflate în funcţiune.

n) depozitarea de materiale combustibile sau inflamabile, cum sunt butelii, bidoane cu produse 

petroliere si altele asemenea, în podurile clădirilor;

o) folosirea afumătoarelor improvizate ori amplasarea acestora în magazii, poduri, remize, sub 

şoproane sau lângă materiale combustibile; afumătorile se confecţionează din zidarii de 

cărămidă şi materiale incombustibile şi se amplasează independent de celelalte construcţii 



din gospodărie.

În locuinţe de tip unifamilial sau în apartamentele blocurilor de locuit, carburanţii sau 

alte lichide inflamabile pentru uz casnic se păstrează numai în ambalaje metalice special destinate, 

închise ermetic, în locuri protejate şi fără a se depăşi 25 l.

Măsurile de prevenire a incendiilor privind instalaţiile electrice, de încălzire, de gaze / 

GPL, fumatul, depozitarea, utilizarea focului deschis, colectarea deşeurilor, precum si cele împotriva 

descărcărilor electrice atmosferice / electricităţii statice se aplica şi în locuinţele unifamiliale / 

multifamiliale / gospodăriile populaţiei

 


