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6. Anexe

Anexa nr. 1
APROB
Primar
Repartizarea localităţilor/satelor cuprinse în control
în anul
Nr.
crt.

Control Informare
Intervenţie
Adresa preventiv preventivă
la incendiu*
executat
(tema)

Localitatea
Localitatea

1 Satul
- dl/dna

str. ....
nr. ...
tel. ....

Întocmit
Şef serviciu voluntar pentru situaţii de urgenţă

Anexa nr. 2
APROB
Primar
Graficul de control
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Luna
1

2

3

Electricitate
Mijloace de încălzire (sobe)
Lămpi de iluminat cu lichide inflamabile
Lichide inflamabile
Aragaz, cuptor şi lampă/maşină de gătit
Poduri
Anexe gospodăreşti
3.7.1 Grajduri, magazii şi alte dependinţe
3.7.2 Depozite de furaje, paie şi alte materiale

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7

* Se consemnează data intervenţiei şi cauza probabilă

Activitatea

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

4. Informare preventivă
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4
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7

8

9 10 11 12
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Electricitate
Mijloace de încălzire (sobe)
Lămpi de iluminat cu lichide inflamabile
Lichide inflamabile
Aragaz, cuptor şi lampă/maşină de gătit
Poduri
Anexe gospodăreşti
4.7.1 Grajduri, magazii şi alte dependinţe
4.7.2 Depozite de furaje, paie şi alte materiale
4.8 Evenimente/sărbători/tradiţii
4.8.1 Sărbătoarea Pascală
4.8.2 Crăciun
4.8.3 Fumatul
4.8.4 Tradiţii care presupun foc deschis
Arderi de gunoaie şi vegetaţie uscată

5. Finalizarea controlului
6. Anexe
Anexa
Anexa
Anexa
Anexa

nr.
nr.
nr.
nr.

1
2
3
4

5
7
9
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12
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22
24
24
25
29
30
30
31
32
32
33
33
34

35
37
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Anexa nr. 3
APROB
Primar
Graficul de control
la gospodăriile populaţiei
Nr.
crt.

Nume şi prenume
specialist prevenire

Traseu
(str., nr.)

Observaţii*

Data

*Se consemnează în cazul în care nu s-a putut efectua controlul (nu s-a permis
controlul, nu a fost nimeni acasă etc.)

Întocmit
Şef serviciu voluntar pentru situaţii de urgenţă

Anexa nr. 4
CARNET
constatări rezultate din controlul preventiv la gospodării

Gospodăria dl ..........................., str. ........................ nr. ...
Data
controlului

Elaborat de:
Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă
str. Dumitrache Banu nr. 46, sector 2
Bucureşti, cod 023765

Constatări

Termen de
remediere

Informare
preventivă*

Semnătura
de luare la
cunoştinţă

*Se consemnează materialele de informare preventivă înmânate cetăţenilor.
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Activitatea de prevenire se desfăşoară pe baza
următoarelor principii:
Principiul legalităţii - respectarea legislaţiei
privind apărarea împotriva incendiilor şi protecţia
civilă, indiferent de forma de proprietate a
operatorilor economici şi a instituţiilor publice

Grafic
controlgosp Grafic contr

izare
Repart ti
localită
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e popu
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ET
CARN tări
ta
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Principiul imparţialităţii şi independenţei - în
exercitarea atribuţiilor funcţionale, personalul
compartimentului sau specialiştii de prevenire
sunt obligaţi să aibă atitudine obiectivă şi neutră
Principiul confidenţialităţii - păstrarea de către
personalul compartimentului de prevenire a
secretului informaţiilor care nu sunt de interes
Principiul transparenţei - desfăşurarea activităţii
într-o manieră deschisă faţă de public, prin care
accesul liber şi neîngrădit la informaţiile
fundamentate ştiinţific, de interes public, să
constituie regula, iar limitarea accesului la

6. Anexe

Principiul continuităţii şi gradualităţii asigurarea unor controale periodice ale factorilor
de risc şi aplicarea unor măsuri din ce în ce mai
4
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5. Finalizarea controlului

Controalele se finalizează prin consemnarea
neregulilor în carnetele cu constatările rezultate din
controale la gospodăriile populaţiei (anexa nr.4).
Constatările rezultate în urma controalelor executate
la gospodăriile populaţiei sunt aduse la cunoştinţă
proprietarilor prin consemnarea semnăturii acestora în
carnet.
După finalizarea activităţii de control, personalul
compartimentului de prevenire prezintă şefului de
serviciu carnetele cu constatările rezultate. Şeful
serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă
înmânează primarului, săptămânal, toate documentele
de control încheiate în săptămâna anterioară, în
vederea
constatării
contravenţiilor
şi
aplicării
sancţiunilor contravenţionale, conform reglementărilor
în vigoare.
Pe baza constatărilor rezultate, şeful serviciului
voluntar pentru situaţii de urgenţă întocmeşte,
semestrial, analiza activităţii de prevenire şi a
neregulilor constatate, pe care o supune dezbaterii
consiliului local, şi propune măsuri pentru remedierea
acestora.

Controale

1. Planificarea/organizarea
controlului preventiv

36

5

4. Informare preventivă

4.8 Evenimente/sărbători/tradiţii
4.8.4 Tradiţii care presupun foc deschis
Arderi gunoaie şi vegetaţie uscată

a) 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;
b) prepararea hranei prin utilizarea focului deschis în
gospodăriile populaţiei se face numai în locuri special
amenajate, la distanţe de siguranţă faţă de construcţii,
depozite, culturi agricole, păduri, plantaţii sau alte vecinătăţi;
c) focurile deschise se fac în curţi, la o distanţă mai mare de
10 m faţă de depozitele de furaje, paie şi alte materiale, în
locuri special amenajate (gropi);
d) vegetaţia uscată şi resturile vegetale se colectează în
grămezi astfel încât arderea să poată fi controlată;
e) este interzisă executarea focului deschis la o distanţă mai
mică de 100 m faţă de fondul forestier;
f) arderea se execută în condiţii meteorologice fără vânt şi
numai pe timp de zi;
g) înainte de părăsirea locului arderii focul se stinge total.
ATENŢIE !
Persoanele care răspund, potrivit legii, de
creşterea, educarea şi îngrijirea copiilor urmăresc prevenirea
jocului copiilor cu focul în locurile în care se pot produce
incendii.
34

2. Desfăşurarea controlului

1. Planificarea/organizarea controlului preventiv

Pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţii de
prevenire, serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă
Relația mea
achiziţionează, cu respectarea
cu ceilalți prevederilor legale,
reglementări specifice şi materiale documentare.
Planificarea activităţilor de prevenire se realizează
anual, prin Graficul de control (anexa nr.2) şi Graficul
de informare publică, pe baza Programului de măsuri
în vederea acordării asistenţei pentru prevenirea
situaţiilor de urgenţă la gospodăriile populaţiei, de
către şeful serviciului voluntar pentru situaţii de
urgenţă, şi se aprobă de către primar.
Graficul de control se întocmeşte într-un exemplar,
care se păstrează la şeful serviciului voluntar pentru
situaţii de urgenţă, iar câte o xerocopie a acestuia se
anexează la carnetele cu constatările rezultate din
controale.

Co

L a nive lul loc alităţii, activitate a de pre ven ire es te
coordonată de primar . Organizar ea activităţii de
prev enir e se asigu ră de c ătre şeful ser viciulu i v olun tar
pentru situ aţii de u rgenţă şi se r ealize ază pr in
pers on alul compartimen tu lui pentr u pre ven ire, al căru i
nu măr este dim ens ionat conform reglem entărilor
te hnic e s pe cifice. L a sfârş itu l an ului şeful ser vic iului
volu ntar pe ntr u s itu aţii de urgenţă re par tizează
pers on alului Ceea
c om ce
parsunt
time ntu lu i
pen tru
pre ven ire
Ceea ce știu și ce
obiective le de c on trolat pen tru
ancapabil
ul u rmător
sunt
să fac (anexa
nr .1).

ns

ta

i
tăr

5. Finalizarea controlului
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2. Desfăşurarea controlului

4. Informare preventivă

4.8 Evenimente/sărbători/tradiţii

Controlul de prevenire la gospodării şi anexele
cetăţenilor se desfăşoară:
a) de două ori pe an, de regulă primăvara şi toamna;
b) pentru verificarea petiţiilor cetăţenilor în probleme
privind situaţiile de urgenţă, cu scopul de a face
propuneri primarului pentru soluţionarea acestora.
Acesta se consemnează în graficul de control la
gospodăriile populaţiei (anexa nr.3). Premergător
controlului se studiază:
a) reglementările specifice;
b) documentele de control proprii şi ale serviciilor
profesioniste pentru situaţii de urgenţă, întocmite
anterior;
c) situaţia operativă specifică;
d) alte materiale documentare/informative.
Pe timpul îndeplinirii misiunilor, personalul
compartimentului de prevenire îşi face cunoscută
calitatea prin legitimaţia de voluntar, emisă în condiţiile
legii.
Acesta va avea asupra lui carnetul cu constatări
rezultate din controlul preventiv şi materialele de
informare preventivă care se înmânează cetăţenilor la
care se efectuează controlul. Tematica materialelor de
informare preventivă va fi în funcţie de sezon şi de
situaţia operativă din zona de responsabilitate.

8

4.8.2 Crăciun

a) Pomul de Crăciun se montează în suporturi rigide şi
stabile, departe de surse de foc;
b) în Pomul de Crăciun nu se aprind lumânări sau artificii;
c) se utilizează instalaţii electrice şi decoraţiuni electrice
omologate, fără defecţiuni şi improvizaţii; înainte de montare,
acestea se verifică;
d) instalaţiile şi decoraţiunile electrice se deconectează
înainte de părăsirea încăperii ori înainte de culcare.
ATENŢIE !
Cumpăraţi artificii doar de la persoane autorizate.
Respectaţi instrucţiunile producătorului. Nu lăsaţi copiii să se
joace cu artificii.
4.8.3 Fumatul

a) utilizaţi o scrumieră solidă, confecţionată dintr-un material
incombustibil, care să nu se răstoarne uşor; în scrumieră se
recomandă să puneţi puţină apă, care va favoriza stingerea
rapidă a resturilor de ţigări;
b) aveţi grijă în mod special atunci când sunteţi obosit, când
luaţi somnifere sau când aţi consumat alcool: este foarte
probabil să adormiţi în aceste condiţii, fără să vă daţi seama
că ţigara dumneavoastră este încă aprinsă;
c) stingeţi ţigara în scrumieră – niciodată în coşul de gunoi şi
nu lăsaţi scrumul sau ţigara să ardă în scrumieră;
d) asiguraţi-vă că aţi stins ţigara cu adevărat deoarece
mucurile de ţigară incandescente căzute pe covor, ziare sau pe
orice alt material combustibil pot iniţia un incendiu.
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4. Informare preventivă

4.8 Evenimente/sărbători/tradiţii
4.8.1 Sărbătoarea pascală

a) fixaţi întotdeauna lumânările pe o suprafaţă netedă
rezistentă la căldură. Vasele metalice în care sunt
fixate lumânările pot topi suprafeţele din material
plastic pe care sunt aşezate;
b) asiguraţi-vă că lumânarea stă vertical şi că este
fixată într-un suport special destinat, astfel încât să nu
cadă sau să lase să cadă picături de ceară fierbinte;
c) NU amplasaţi lumânările aprinse aproape de tot
ceea ce se poate aprinde uşor (mobilier, perdele, ziare);
d) aveţi grijă să nu amplasaţi lumânările aprinse sau
candela în locuri unde pot ajunge copiii şi animalele,
pentru a nu le răsturna şi provoca incendii;
e) stingeţi întotdeauna lumânările/candela înainte de
a le muta;
f)
NU
lăsaţi
lumânările/candela
aprinse
nesupravegheate: stingeţi-le pentru a evita producerea
unui incendiu în lipsa dumneavoastră.

3. Controlul preventiv

ATENŢIE !
Dacă doriţi să aveţi permenent o lumânare
aprinsă
vă
recomandăm
utilizarea
unei
lumânări/candele cu lumină rece (cu baterie): acestea
nu necesită supravegherea permanentă.
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4. Informare preventivă

4.7 Anexe gospodăreşti

3. Controlul preventiv

3.2 Mijloace de încălzire (sobe)

4.7.1 Grajduri, magazii şi alte dependinţe

Aspecte de urmărit

a) este interzisă utilizarea lumânărilor/chibriturilor
aprinse sau lămpi de petrol, iluminatul realizându-se
cu corpuri de iluminat electrice prevăzute cu globuri de
protecţie sau cu felinare de vânt în stare bună; cablurile
electrice
vor
fi
pozate
numai
pe
materiale
incombustibile;
b) se interzice fumatul sau accesul cu foc deschis în
aceste spaţii;
c) uşile grajdurilor se construiesc fără praguri şi se
deschid spre exterior; se interzice blocarea uşilor cu
diferite obiecte sau materiale;
d) încălzirea grajdurilor este admisă numai cu sobe cu
acumulare de căldură, iar aprinderea şi alimentarea
focului trebuie să se facă numai din exterior;
e) se interzice depozitarea în magazii sau în alte
dependinţe a oricărui fel de carburant în cantitate mai
mare decât cea stabilită de reglementările în vigoare;

starea sobelor
amplasarea sobelor

utilizarea sobelor
(inclusiv
combustibilul
folosit,
supraveghere)
montarea
coşurilor/burlanelor
(inclusiv
izolarea
faţă de elementele
combustibile
asigurarea
verificării, reparării
şi
curărţării
coşurilor de către
persoane autorizate

Corect

Incorect

omologate
conform
precizărilor din
norme
conform
precizărilor
producătorului

improvizate/defecte
fără
respectarea
normelor

conform
precizărilor din
norme

fără
respectarea
normelor

se asigură

nu se asigură

fără
respectarea
precizărilor
producătorului

f) este interzisă folosirea afumătorilor.
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4. Informare preventivă

3. Controlul preventiv

4.7 Anexe gospodăreşti

3.1 Electricitate

Aspecte de
urmărit
starea aparatelor
electrice utilizate
şi a conductorilor
acestora
starea
întrerupătoarelor
şi prizelor
starea tabloului
electric
conectarea
consumatorilor
electrici
modul de
prindere al
corpurilor de
iluminat
utilizarea
aparatelor
electrice de
încălzit
(inclusiv
supravegherea)

Corect

Incorect

omologate

improvizate/defecte

omologate

improvizate/defecte

omologat

cu improvizaţii

fără depăşirea
puterii
nominale
admise
fixate pe plafon
cu cârlige sau
de perete prin
console
conform
precizărilor
producătorului

cu depăşirea puterii
nominale admise

suspendate direct
de
conductoarele
care le alimentează
cu energie electrică
fără
respectarea
precizărilor
producătorului

10

3.3 Lămpi de iluminat cu lichide inflamabile

starea lămpilor
de iluminat
amplasarea
lămpilor
de
iluminat
utilizarea
lămpilor
de
iluminat
(inclusiv
supraveghere)

Corect

Incorect

omologate

improvizate/defecte

conform
precizărilor din
norme
conform
precizărilor
producătorului

fără
respectarea
normelor
fără
respectarea
precizărilor
producătorului

asigurarea
depozitării
(inclusiv
cantitate)
utilizarea
lichidelor
inflamabile

12

Corect

Incorect

conform
precizărilor
norme

fără
respectarea
normelor

conform
precizărilor
producătorului

NU strângeţi fânul imediat după ploaie şi nu-l
depozitaţi în locuri închise fără aerisire. Verificaţi permanent
temperatura
şi
umiditatea
furajelor/cerealelor.
Furajele/cerealele cu umiditate ridicată, prezintă pericol de
autoaprindere. În centrul fâneţelor se recomandă să lăsaţi
loc de circulaţie a aerului pentru o mai bună ventilare. Dacă
în căpiţele de fân a intrat apă ca urmare a ploilor, este
indicat să le desfaceţi pentru a lăsa să se usuce fânul,
evitându-se astfel autoîncălzirea acestuia.
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4.6 Poduri

a) este interzisă construirea de boxe de lemn sau
depozitarea de materiale lemnoase, furaje ori de alte
materiale combustibile în podurile caselor;
b) nu este permisă
bucătării sau spălătorii;

folosirea

podurilor

pentru

c) este interzisă folosirea afumătorilor improvizate în
poduri;
d) este interzisă folosirea pentru iluminatul în poduri
a lumânărilor sau lămpi de petrol; pentru iluminat se
folosesc corpuri de iluminat electrice prevăzute cu
globuri de protecţie sau felinare de vânt în stare bună
de funcţionare.

3.4 Lichide inflamabile

Aspecte de
urmărit

ATENŢIE !

4. Informare preventivă

3. Controlul preventiv

Aspecte de
urmărit

4.7.2 Depozite de furaje, paie şi alte materiale
a) furajele, paiele şi alte materiale combustibile se
depozitează, după posibilităţi, cât mai departe de casă,
bucătării de vară, cuptoare, magazii etc.;
b) NU depozitaţi furajele în apropierea sau sub reţelele
electrice, lângă căile ferate, drumurile publice sau pădurile
aflate la distanţe mici faţă de acestea;
c) împrejmuiţi terenurile destinate depozitării permanente a
furajelor;
d) curăţaţi terenurile destinate pentru depozitare de
vegetaţia uscată din jur;
e) este interzisă folosirea focului deschis sau a mijloacelor de
iluminat cu flacără deschisă pe lângă furaje şi materiale
combustibile.
f) NU fumaţi;
g) NU aruncaţi cenuşa fierbinte în apropierea depozitelor de
furaje;
h) NU apelaţi la improvizaţii pentru iluminatul cu energie
electrică a zonei de depozitare;
i) NU uscaţi furajele pe acoperişurile fânarelor sau caselor.

din

ATENŢIE !
Afumătorile se confecţionează din zidării de
cărămidă şi materiale incombustibile şi se amplasează
independent de celelalte construcţii din gospodărie.

f· r·
respectarea
precizărilor
producătorului
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4. Informare preventivă

3. Controlul preventiv

3.5 Aragaz, cuptor şi lampă/maşină de gătit

Comportament în cazul aprinderii mâncării
- opriţi alimentarea cu gaz/energie electrică a
aragazului/maşinii de gătit pe care este oala
incendiată (dacă puteţi să o faceţi în siguranţă);
lăsaţi-o să se răcească;
- NU aruncaţi oala incendiată pe jos sau pe
mobilierul de bucătărie şi NU turnaţi apă peste ea;
- stingeţi incendiul, acoperind oala cu un capac sau
punând un prosop ud peste aceasta. Limitarea
aportului de oxigen necesar arderii duce la stingerea
focului;
- dacă nu reuşiţi să stingeţi incendiul, evacuaţi
persoanele din casă, ieşiţi imediat din locuinţă,
alertaţi vecinii şi sunaţi la serviciul voluntar pentru
situaţii de urgenţă din localitate.

Numărul de telefon al serviciului voluntar pentru
situaţii de urgenţă
28

Aspecte de
urmărit
starea lămpilor/
maşi-nilor
de
gătit/cuptoarelor
amplasarea
lămpilor/
maşinilor de gătit/cuptoarelor
utilizarea
lămpilor/maşinilor de gătit/
cuptoarelor
(inclusiv supraveghere)
starea buteliilor
de
gaze
lichefiate
amplasarea
buteliilor
de
gaze
lichefiate
(inclusiv
prezenţa
altor
butelii)

Corect

Incorect

omologate

improvizate/defecte

conform
precizărilor
norme

din

fără
respectarea
normelor

conform
precizărilor
producătorului

fără
respectarea
precizărilor
producătorului

omologate

improvizate/defecte

se
respectă
distanţele

nu
se
distanţele

respectă

_____________________________

4. Informare preventivă

13

3. Controlul preventiv

3.6 Poduri

f) buteliile de gaze lichefiate nu se folosesc fără
regulator de presiune, cu garnituri deteriorate, cu
furtun de cauciuc ce prezintă porozităţi, crăpături sau
lărgiri la capete;
g) la racordarea buteliei aplicaţi de fiecare dată o
garnitură nouă, asigurând etanşarea perfectă prin
strângerea piuliţei cu cheia mecanică;
h) buteliile de gaze lichefiate nu se păstrează în
apropierea surselor de căldură sau sub acţiunea
directă a razelor solare. Distanţa dintre butelie şi
maşina de aragaz este de 1m, iar faţă de o sursă de
căldură cu o flacără deschisă, de cel puţin 2 m;
i) este interzisă trecerea (transvazarea) gazului din
butelie în orice alte recipiente;
j) este interzis a se folosi buteliile în poziţie culcată
sau înclinată; ele se folosesc doar în poziţie verticală.
NU este permisă încălzirea buteliilor; aprinderea
focului, în cazul folosirii gazelor lichefiate, se face
respectându-se principiul „gaz pe flacără”, adică se
aprinde întâi chibritul, apoi se deschide butonul de
alimentare cu gaz al aragazului;
k) atunci când gătiţi, evitaţi să purtaţi haine sintetice
largi (de exemplu, halate), deoarece acestea pot lua foc
foarte uşor;
l) curăţaţi şi îndepărtaţi depunerile de grăsime şi
resturile de mâncare de pe aragaz, deoarece acestea
pot lua foc uşor;
26

Aspecte de
urmărit
asigurarea
iluminatului

alte destinaţii

Corect

Incorect

-corpuri de iluminat
electrice prevăzute
cu
globuri
de
protecţie
sau
felinare de vânt în
stare bună;
-cablurile electrice
sunt pozate numai
pe
materiale
incombustibile
-nu
se
admite
construirea de boxe
de
lemn
sau
depozitarea
de
materiale lemnoase,
furaje ori de alte
materiale
combustibile
-nu
se
permite
amenjarea
de
bucătării
sau
spălătorii
-nu
se
permite
amenajarea
de
afumători

lumânări
sau
lămpi de petrol

e permis

15

4. Informare preventivă

3. Controlul preventiv

3.5 Aragaz, cuptor şi lampă/maşină de gătit

Aspecte de
urmărit
utilizarea
buteliilor
de
gaze lichefiate
prezenţa
depunerilor de
grăsimi
şi
resturi
de
mâncare
pe
maşina de gătit
modul
de
verificare
a
etanşeităţii
buteliei,
garniturii,
regulatorului şi
furtunului
accesul copiilor
la chibrituri

ATENŢIE !
Corect

Incorect

conform
precizărilor
producătorului
nu există

fără respectarea
precizărilor
producătorului
există

se face cu emulsie
de apă cu săpun

se face cu flacără

nu este posibil

este posibil

NU lăsaţi copiii singuri niciodată în
bucătărie. Păstraţi chibriturile şi brichetele acolo unde
copiii nu pot ajunge şi amplasaţi un dispozitiv de
siguranţă la uşa de la cuptor.

m) aveţi grijă ca alimentele să fie scurse de apă înainte
de a le introduce în ulei încins pentru a preveni
împroşcarea cu ulei şi arsurile;
n) dacă uleiul încins începe să scoată fum, atunci
trebuie oprit focul şi lăsat să se răcească;
o) NU lăsaţi cârpe, prosoape sau haine în apropierea
maşinilor de gătit;
p) este interzisă folosirea flăcării pentru verificarea
etanşeităţii buteliei, garniturilor, regulatorului şi
furtunului;

ATENŢIE !
Verificarea se face numai cu emulsie de apă cu săpun.

r) NU păstraţi alte butelii cu gaze lichefiate în afara
celei care alimentează aragazul (maşina de gătit).
14
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3. Controlul preventiv

4. Informare preventivă

3.7 Anexe gospodăreşti

4.5 Aragaz, cuptor şi lampă/maşină de gătit

3.7.1 Grajduri, magazii şi alte dependinţe

Aspecte de
urmărit
asigurarea
iluminatului

realizarea
acceselor

16

Corect

Incorect

corpuri de iluminat
electrice prevăzute
cu
globuri
de
protecţie sau cu
felinare de vânt în
stare bună;
cablurile
electrice
sunt pozate numai
pe
materiale
incombustibile
uşile grajdurilor se
construiesc
fără
praguri şi se deschid
spre exterior. Uşile
nu sunt blocate cu
diferite obiecte sau
materiale

Lumânări
sau
lămpi de petrol

nu se respectă
prevederile
normelor

a) lămpile de gătit cu petrol trebuie să fie în stare
bună, rezervorul nu trebuie să fie spart, să aibă
scurgeri, iar umplerea rezervoarelor trebuie să se facă
când lămpile sunt stinse;
b) se interzice aşezarea lămpilor de gătit în apropierea
obiectelor care se pot aprinde uşor sau în locuri unde
din neglijenţă ar putea fi răsturnate, dând naştere la
incendii;
c) lămpile de gătit nu trebuie lăsate fără supraveghere
pe timpul funcţionării lor;
d) este interzis a se instala cuptoare, maşini de gătit
sau bucătării de vară improvizate în apropierea
grajdurilor, şurilor, locurilor de depozitare a furajelor şi
a altor materiale combustibile;
e) este interzis a se scoate burlanele de metal pe
fereastră sau pe sub streaşină fără să fie izolate pe
părţile combustibile ale construcţiei; izolaţia se face pe
o distanţă de 40 cm de o parte şi de alta a locului de
trecere, prin lăsarea unei distanţe de 15 cm între faţa
exterioară a burlanului şi elementele combustibile,
precum şi prin îmbrăcarea burlanului cu un strat gros
de 5 cm din vată de sticlă tencuită; când acoperişul
este construit din material combustibil, nu este
permisă scoaterea burlanului sub streaşină;
25

4. Informare preventivă

3. Controlul preventiv

4.3 Lămpi de iluminat cu lichide inflamabile

3.7 Anexe gospodăreşti
3.7.1 Grajduri, magazii şi alte dependinţe

a) l· mpile de iluminat cu petrol trebuie să fie în stare
bună;
b) este interzisă aşezarea lămpilor de iluminat în
apropierea obiectelor care se pot aprinde uşor sau în
locuri unde din neglijenţă ar putea fi răsturnate, dând
naştere la incendii;
c) lămpile de iluminat nu trebuie
supraveghere pe timpul funcţionării lor.

lăsate

fără

4.4 Lichide inflamabile

a) este interzis să se depoziteze în locuinţe lichide
inflamabile în cantităţi mai mari de 25 litri; ceastă
cantitate se păstrează în bidoane adecvate (metalice)
bine închise şi la locuri ferite de posibilitatea
incendierii;
b) curăţarea cu substanţe uşor inflamabile a
parchetelor, a duşumelelor, a hainelor etc. nu este
permisă în încăperi unde este aprins focul.

Aspecte de
urmărit
accesul cu foc
deschis
asigurarea
încălzirii

alte
destinaţii
(depozitare de
lichide
inflamabile,
afumători etc)

Corect

Incorect

nu se admite

e permis

cu
sobe
cu
acumulare
de
căldură,
iar
aprinderea
şi
alimentarea focului
se face numai din
exterior
se
respectă
prevederile
normelor (lichide
combustibile
în
cantitate de cel
mult 20 l, păstrate
în
canistre
metalice care se
închid etanş; fără
afumători)

nu se respectă
prevederile
normelor

nu se respectă
prevederile
normelor
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4. Informare preventivă

4.2 Mijloace de încălzire (sobe)

a) sobele de metal nu trebuie să fie instalate la o distanţă
mai mică de 1 m faţă de pereţii din lemn sau din alte
materiale ce se pot aprinde uşor. Când pereţii de
scândură sunt izolaţi, distanţa poate fi de 70 cm. Izolarea
se face prin căptuşirea peretelui cu cărămizi aşezate pe
muchie, pe o suprafaţă care să depăşească cu 50 cm
dimensiunile sobei, vertical şi orizontal;
b) este interzis ca sobele de metal să fie aşezate direct pe
duşumeaua de scânduri. Dacă înălţimea picioarelor
sobelor depăşeşte 25 cm, ele se aşează pe un postament
de cărămidă în grosime de 7 cm. Dacă picioarele sobelor
au înălţimea sub 25 cm, postamentul are grosimea de 25
cm. Postamentul trebuie să depăşească perimetrul sobei
cu 25 cm, iar în faţa uşii cu 50 cm;
c) în dreptul uşilor sobelor de cărămidă se aşează o tablă
metalică cu dimensiunile de 70 x 50 cm;
d) coşurile de zid se izolează faţă de elementele
combustibile ale planşeelor şi acoperişurilor astfel: la
trecerea prin planşeu, prin îngroşarea zidăriei de
cărămidă a coşurilor la 25 cm. În spaţiul dintre coş şi
planşeu se introduc un strat de azbest sau două straturi
de pâslă îmbibate cu argilă; la trecerea prin acoperiş, prin
lăsarea unei distanţe de cel puţin 10 cm între faţa
exterioară a zidăriei coşului şi elementele acoperişului, iar
golul produs se închide cu un şorţ de tablă;
e) nu este permis ca în coşuri să fie zidite elemente
combustibile ale acoperişului, planşeului etc.;
22

4. Informare preventivă
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3. Controlul preventiv

4. Informare preventivă

3.7 Anexe gospodăreşti
3.7.2 Depozite de furaje, paie şi alte materiale

Aspecte de
urmărit
amplasare
depozit

asigurarea
iluminatului

accesul cu foc
deschis

Corect

Incorect

-cât mai departe de
casă, bucătării de
vară, cuptoare
-departe de reţele
electrice, căi ferate,
drumuri
publice
sau păduri
-terenurile din jur
sunt curăţate de
vegetaţie
-corpuri de iluminat
electrice prevăzute
cu
globuri
de
protecţie sau cu
felinare de vânt în
stare bună;
-cablurile electrice
sunt pozate numai
pe
materiale
incombustibile
nu se admite

nu se respectă
prevederile
normelor

Lumânări
sau
lămpi de petrol

e permis

f) coşurile se prelungesc deasupra acoperişului cu 0,5 –
0,8 m;
g) burlanele din metal nu vor fi instalate la o distanţă mai
mică de 70 cm faţă de pereţii de scândură sau paiantă.
h) nu este permis să se folosească sobe cu uşiţele defecte;
i) este interzis a se aprinde focul în sobă cu benzină sau
cu alte lichide inflamabile, în asemenea condiţii încât să
prezinte pericol de incendiu, ori să se ardă în sobă lemne
lungi, netăiate, care pe timpul arderii nu intră în
întregime în sobă;
j) nu este permis să se pună la uscat la mai puţin de 1 m
depărtare de sobele metalice haine, rufe sau alte obiecte
casnice care se pot aprinde uşor. De asemenea, astfel de
obiecte nu trebuie să se pună pe sobele de zid sau în
imediata lor apropiere;
k) focul în sobe nu trebuie lăsat fără supraveghere sau în
grija copiilor, iar înainte de culcare se stinge;
l) coşurile de zid se întreţin permanent fără crăpături şi
se curăţă periodic. Este interzis a se folosi coşurile de zid
netencuite;
m) sobele de metal sau de cărămidă nu trebuie să se
încălzească peste măsură, deoarece pot aprinde uşor
obiectele din jur;
n) cenuşa şi jăratecul se depozitează în gropi speciale, iar
în condiţii de vânt se sting cu apă;
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4. Informare preventivă

4. Informare preventivă

4.1 Electricitate

a) se interzice folosirea instalaţiilor şi aparatelor
electrice defecte sau improvizate, cu conductori neizolaţi,
cu prize sau întrerupătoare defecte, doze şi derivaţii fără
capace etc.;
b) se interzice înlocuirea siguranţelor electrice cu
sârmă, cuie etc.;

h) NU este permisă lăsarea sub tensiune, fără
supraveghere, a niciunui fel de aparat electric: fier de
călcat, reşou, radiator etc.;

c) se interzice executarea sau modificarea instalaţiilor
electrice de către persoane neautorizate;

i) NU lăsaţi copiii singuri în încăperi în care sunt
aparate electrice sub tensiune;

d) NU se alimentează mai mulţi consumatori electrici
(radiatoare, plite electrice, boilere) din acelaşi prelungitor
(sau din aceeaşi priză) în acelaşi timp; conductorii se
încălzesc (mai ales în zona contactelor priză-ştecher) şi
izolaţia se topeşte, producând scurtcircuitul electric;

j) fiarele de călcat se aşezează pe timpul folosirii pe
suporţi de sârmă sau de cărămidă;

e) corpurile de iluminat nu se suspendă direct de
conductoarele care le alimentează cu energie electrică,
ele se vor fixa pe plafon cu cârlige sau de perete prin
console;
f) NU se pozează
construcţiilor;

20

g) NU amplasaţi radiatoarele lângă perdele sau
mobilier şi NU le utilizaţi pentru uscarea rufelor,
deoarece acestea pot lua foc foarte uşor;

instalaţii

electrice

în

podul

k) NU aşezaţi ghivece sau vaze cu flori pe televizor
sau frigider. Apa vărsată poate produce scurtcircuit
electric, favorizând astfel apariţia unui incendiu.

ATENŢIE !
NU folosiţi apă pentru stingerea
incendiului izbucnit la aparatele electrice deoarece
există riscul electrocutării. Dacă nu dispuneţi de un
stingător cu pulbere atunci, după deconectarea
aparatului de la reţeaua de alimentare cu energie
electrică, utilizaţi un prosop ud sau o haină pentru
înăbuşirea flăcării.
21

