
REGULI ŞI MĂSURI DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR LA
LOCUINŢELE ŞI ANEXELE GOSPODĂREŞTI ALE CETĂŢENILOR

Sarcina  prevenirii  situaţiilor  de  urgenţă  este  complexă  şi  interdependentă,  implicând
responsabilităţi  din  partea  cetăţenilor,  comunităţilor  locale,  operatorilor  economici  şi  autorităţilor
administraţiei publice.      

Prin  intermediul acestor  structuri,  ne  propunem informarea  cât  mai  corectă  şi  detaliată  a
cetăţeanului în ceea ce priveşte modul de comportare în faţa riscurilor cotidiene, riscuri ce pot genera
situaţii de urgenţă. Nu de puţine ori lipsa informării a condus la reacţii sau decizii greşite din partea
celor ameninţaţi de pericole.  

Populaţia trebuie învăţată cum să se comporte înainte de producerea situaţiilor de urgenţă, în
timpul acestora, în timpul evacuării şi după trecerea fenomenului. Ideea de bază trebuie să fie aceea că
fiecare comunitate situată într-o zonă supusă riscurilor trebuie să fie adaptată situaţiilor de urgenţă pe
care acestea le pot determina.

Întrucât  numărul  incendiilor  la  gospodăriile  populaţiei  este  în  continuă  creştere,  conform
ultimelor statistici, informarea cetăţeanului în mod direct, prin vizite şi controale la domiciliu, afişarea
în locuri cu afluenţă de persoane sau distribuirea listelor cu măsuri şi recomandări în caz de incendiu, se
dovedeşte a fi  imperios necesară. 

În acest sens, vă prezentăm unele reguli şi măsuri de apărare împotriva incendiilor, specifice
locuinţelor şi anexelor gospodăreşti: 

Se interzic:
a) lăsarea copiilor nesupravegheaţi, precum şi blocarea lor în casă cu lumânări aprinse, plite sau aparate
electrice aflate în funcţiune;
b) păstrarea surselor de foc, cum sunt chibrituri, brichete, lumânări, lămpi cu gaz şi altele asemenea, în
locuri în care nu au acces copiii;
c) depozitarea de materiale combustibile sau inflamabile în podurile sau subsolurile clădirilor sau a
recipientelor cu un astfel de conţinut;
d) folosirea chibriturilor, lumânărilor, lămpilor de iluminat cu petrol, în spaţii cu pericol de incendiu
sau explozie;
e) aşezarea sau păstrarea buteliilor de gaze în apropierea oricăror surse de căldură ori sub acţiunea
directă a razelor solare;
f)  folosirea  buteliilor  de  gaze  lichefiate  fără  regulatori  de  presiune,  cu  garnituri  deteriorate  ori  cu
furtunuri de cauciuc fisurate sau uzate;
g) folosirea flăcării pentru verificarea etanşeităţii buteliei, garniturilor, regulatorilor de presiune sau a
furtunului/conductei de gaz; verificarea se face numai cu emulsie de apă cu săpun;
h) încălzirea cu flacără a buteliilor ori folosirea acestora în poziţie culcată, răsturnată sau înclinată;
i) transvazarea gazului din butelie în orice alte recipiente sau folosirea de butelii improvizate;
j) folosirea afumătoarelor improvizate ori amplasarea acestora în magazii, poduri, remize, sub şoproane
sau în imediata apropiere a materialelor combustibile;
k)  utilizarea  aparatelor  electrice,  cablurilor  electrice,  prizelor,  întrerupătoarelor,  dispozitivelor  de
protecţie cu defecţiuni sau cu improvizaţii;
l) suprasolicitarea instalaţiilor electrice prin folosirea simultană a mai multor receptori;
m) realizarea extinderilor la instalaţiile electrice de către personal neautorizat şi fără proiect;
n) nesupravegherea aparatelor electrice (fier de calcat, reşou, radiator etc.) aflate sub tensiune;
o) folosirea siguranţelor fuzibile necalibrate prin înlocuirea cu sârmă, fire de liţă, cuie etc. a fuzibilului
calibrat;
p) pozarea tablourilor de distribuţie, întrerupătoarelor, prizelor, conductoarelor electrice etc. direct pe
materiale combustibile;

La anexele gospodăreşti  :  
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 Este interzis a se instala cuptoare, maşini de gătit sau a se folosi bucătării improvizate lângă
casele de locuit, în apropierea grajdurilor şi magaziilor, a locurilor de depozitare a furajelor şi a altor
amenajări combustibile.

 În cazul utilizării iluminatului electric, nu este permisă folosirea instalaţiilor improvizate sau
cu defecţiuni care pot produce scurtcircuite şi scântei electrice.

 Este  interzisă  folosirea  de  afumători  improvizate  care  prezintă  pericol  de  incendiu  (în
magazii, sub şoproane sau în imediata apropiere a acestora, în poduri sau subsoluri).

 Construirea anexelor gospodăreşti se va efectua numai după obţinerea de către beneficiar a
acordurilor de la instituţiile abilitate (certificat de urbanism, autorizaţie de construire,  avize etc.), pe
baza documentaţiilor tehnice întocmite de proiectanţi autorizaţi, cu respectarea distanţelor de siguranţă
faţă de vecinătăţi, ţinându-se cont ca, montarea burlanelor de metal să nu se execute pe ferestre sau sub
streaşină  fără  să  fie  izolate  de  părţile  combustibile  ale  construcţiei  şi  să  se  asigure  distanţele  de
siguranţă faţă de acestea.

 Cenuşa provenită din arderea resturilor menajere, gunoaie, alte materiale combustibile etc.,
nu  trebuie  aruncată  la  întâmplare  (lângă  furaje,  grajduri,  gunoaie/deşeuri  sau  alte  materiale
combustibile).  Evacuarea cenuşii se va efectua într-un loc stabilit şi amenajat în acest scop (groapă
prevăzută cu capac metalic), numai după ce se vor stinge resturile de jar cu apă; locul special amenajat
se va afla la o distanţă de 25-30 m faţă de depozitele de furaje sau de construcţii şi alte amenajări ce au
în componenţă elemente de construcţie combustibile.

În cazul folosirii aparatelor de uz casnic  :  
 Este  interzis  a  se  mânui  şi  transporta  buteliile  de  gaze  petroliere  lichefiate,  fără  luarea

măsurilor de protecţie împotriva lovirii, căderii şi deformării lor.
 Buteliile cu gaze petroliere lichefiate nu se vor păstra în apropierea surselor de căldură sau

sub acţiunea directă a razelor solare. 
 Distanţa dintre buteliile de aragaz şi surse radiante termic va fi de minim 1 m iar faţă de

surse de căldură cu flacără deschisă de cel puţin 2 m.
 Aprinderea focului se face respectând principiul „gaz pe flacără".
 Este interzisă folosirea de butelii neomologate (artizanale).
 Lămpile de iluminat şi de gătit cu petrol lampant trebuie să fie în stare bună, rezervorul să

nu prezinte fisuri şi să nu aibă scurgeri, iar umplerea rezervoarelor să se facă numai când lămpile sunt
stinse.

 Nu este permis să fie lăsat sub tensiune sau fără supraveghere, nici un  aparat electrocasnic:
televizor, radio, fier de călcat, radiator, maşină de spălat, aragaz, cuptor cu microunde etc.

 Fierul  de  călcat  va  fi  aşezat  pe  timpul  folosirii  pe  suport  incombustibil  din  metal,  din
cărămidă etc.

În cazul adăposturilor de animale şi păsări:
 Este interzis a se intra în grajduri şi în alte adăposturi cu lumânări, chibrituri aprinse sau

lămpi de iluminat cu petrol neomologate.
 În cazul utilizării iluminatului electric, nu este permisă folosirea instalaţiilor improvizate, cu

defecţiuni sau realizate de personal neautorizat.
 Uşile  grajdurilor  vor  fi  construite  fără  praguri  şi  se vor  deschide spre exterior.  Nu este

permisă blocarea uşilor cu diferite obiecte sau materiale.
 În grajduri şi fânare sunt interzise fumatul şi utilizarea focului deschis.
 Menţinerea curăţeniei permanente în jurul grajdurilor, înlăturarea paielor, vegetaţiei uscate

şi a altor deşeuri combustibile sunt obligatorii.
 Se interzice depozitarea substanţelor inflamabile în adăposturile de animale şi păsări.

În cazul depozitarii furajelor şi cerealelor
 Amplasarea depozitelor de furaje şi plante tehnice se va face la distanţe de siguranţă, astfel

încât eventualele incendii să nu se propage la vecinătăţi.  
 Terenurile destinate pentru depozite vor fi curăţate de vegetaţia uscată, care va fi colectată şi

evacuată în locuri special amenajate.
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 Terenurile destinate depozitării permanente a furajelor, amplasate în afara gospodăriei, vor
fi împrejmuite.

 Este  interzisă  depozitarea  furajelor  pe  domeniul  public,  sub  reţele  electrice  aeriene,  în
imediata apropiere a căilor ferate, precum şi în apropierea pădurilor, plantaţiilor sau culturilor agricole.

 Sunt  interzise  fumatul  şi  folosirea  focului  deschis,  precum  şi  întrebuinţarea  diverselor
mijloace de iluminat cu flacără deschisă în incinta depozitelor de furaje.

 Se interzice jocul copiilor în apropierea depozitelor de furaje.
 Furajele şi plantele tehnice, care prezintă pericol de autoaprindere, se păstrează în condiţii

adecvate naturii lor, luându-se măsuri de control şi preîntâmpinare a fenomenului de autoîncălzire.   
 Când nu există iluminat electric, se admite folosirea în grajduri a felinarelor de vânt, numai

în timpul cât personalul desfăşoară activităţi în interiorul acestora. 

În cazul magaziilor de cereale se interzic:
a)  depozitarea  produselor  cu  umiditate  ridicată,  deoarece  prezintă  pericol  de  autoîncălzire  şi
autoaprindere;
b) folosirea oricăror instalaţii electrice, improvizate sau fără respectarea prevederilor reglementărilor
tehnice de specialitate în vigoare;
c)  executarea  lucrărilor  de  sudură  electrică  sau  oxiacetilenică,  a  lucrărilor  cu  foc  deschis,  fără
respectarea regulilor generale şi specifice de apărare împotriva incendiilor;
d) depozitarea de materiale inflamabile sau care prezintă pericol de explozie;
e) fumatul şi iluminatul cu foc deschis în interiorul magaziilor şi depozitelor de cereale.

Utilizarea focului deschis
 Este interzisă utilizarea focului deschis pe timp de vânt şi în locurile cu pericol de incendiu

sau explozie.
 Prepararea hranei prin utilizarea focului deschis în gospodăriile populaţiei se face numai în

locuri amenajate, la distanţe de siguranţă faţă de construcţii, depozite, culturi agricole, păduri, plantaţii
sau alte vecinătăţi.

 Se vor lua măsuri pentru prevenirea jocului copiilor cu focul în condiţii şi în locuri în care se
pot produce incendii.  Această obligaţie  revine persoanelor care răspund, potrivit  legii,  de creşterea,
educarea şi îngrijirea copiilor.

 Arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi a altor materiale combustibile se face
numai în locuri  special  amenajate,  ori pe terenuri  pregătite,  în caz de necesitate,  după obţinerea în
prealabil a acordurilor/avizelor de la instituţiile abilitate, după caz. Se vor asigura măsurile ce se impun
pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăţi, asigurându-se supravegherea permanentă a arderii.

 În  perioadele  de  caniculă  şi  secetă  prelungită,  arderea  miriştii,  vegetaţiei   uscate  şi  a
resturilor vegetale este interzisă. 

Arderea  vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale se execută cu respectarea următoarelor măsuri:
    a) condiţii meteorologice fără vânt; 
    b)  colectarea  în  grămezi  a  vegetaţiei   uscate  şi  a  resturilor  vegetale  în  cantităţi  astfel  încât
arderea să  poată fi controlată; 
    c) executarea arderii în zone care să nu permită propagarea focului la fondul forestier/construcţii
şi  să  nu  afecteze  reţelele  electrice,  de  comunicaţii,  conductele  de  transport  gaze  naturale,  produse
petroliere ori alte bunuri materiale combustibile; 
    d) curăţarea de vegetaţie a  zonei unde se efectuează arderea; 
    e) desfăşurarea arderii numai pe timp de  zi; 
    f) asigurarea mijloacelor şi materialelor pentru  stingerea eventualelor incendii; 
    g) supravegherea permanentă a arderii;  
    h) stingerea totală a focului înainte de  părăsirea locului  arderii; 
    i) interzicerea acoperirii cu pământ a  focarelor. 

 Este interzisă executarea focului deschis la o distanţă mai mică de 100 m faţă de fondul
forestier şi culturi de cereale păioase în perioada coacerii şi recoltării.

 Utilizarea focului deschis nu se admite la distanţe mai mici de 40 m faţă de locurile cu
pericol de explozie: gaze şi lichide combustibile, vapori inflamabili, explozivi etc., respectiv 10 m faţă
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de materiale sau substanţe combustibile: lemn, hârtie, textile, carton asfaltat, bitum, ulei etc., fără a fi
supravegheat şi asigurat prin măsuri corespunzătoare.

 Locurile pentru fumat stabilite în exteriorul clădirilor vor fi amplasate la o distanţă mai mare
de 40 m faţă de locurile în care există pericol de explozie:  gaze şi lichide combustibile,  explozivi,
vapori inflamabili etc., 10 m faţă de locurile în care există materiale solide combustibile: lemn, textile,
hârtie,  carton  asfaltat,  bitum,  şi  50  m  faţă  de  culturile  de  cereale  păioase  în  perioada  coacerii  şi
recoltării sau de zonele împădurite. 
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