
Masuri de prevenire a incendiilor in 
perioada sezonului rece 

 
            Anotimpul rece aduce cu el o serie de schimbari in viata si activitatea 
comunitatilor locale, care presupun si necesitatea asigurarii unor masuri de reducere 
si inlaturare a riscurilor de incendiu. 
  
            Premergator sezonului rece si pe timpul acestuia, pentru asigurarea 
prevenirii si stingerii incendiilor este necesara: 

 verificarea instalatiilor de incalzire, repararea si curatarea sobelor si cosurilor 
pentru evacuarea fumului;  

  instruirea persoanelor care raspund de aprinderea si stingerea focurilor;  
 verificarea stingatoarelor (de toate tipurile), umplerea lor cu incarcatura de 

iarna sau protejarea acestora impotriva inghetului;  
 verificarea instalatiilor de alimentare cu apa si protejarea lor impotriva 

inghetului;  
  pregatirea uneltelor pentru dezapezirea drumurilor de acces la sursele de 

apa, la intrarile in cladiri si in depozite etc.;  
  evitarea supraincalzirii sobelor, acestea prin caldura radiata putand aprinde 

obiectele din apropiere.  

             Masuri de prevenire a incendiilor pentru perioada sezonului rece la 
gospodariile populatiei  
 
            In perioada sezonului rece, creste pericolul izbucnirii incendiilor datorate 
sistemelor si mijloacelor de incalzire utilizate in cladiri pentru mentinerea temperaturii 
mediului interior la un anumit nivel de confort necesar desfasurarii in conditii 
corespunzatoare a activitatii zilnice. In acest sens reamintim unele masuri ce trebuie 
luate in aceasta perioada si anume: 

 cosurile de fum vor fi obligatoriu verificate, curatate, si reparate de persoane 
specializate si autorizate. Aprinderea funinginii in interior la cosurile necuratate 
poate produce o temperatura de 800-1000C;  

 in podul casei cosul de fum va fi obligatoriu tencuit pentru a nu prezenta fisuri 
prin care ar putea patrunde scantei ce pot fi surse de aprindere, daca in zona 
lui sunt materiale combustibile;  

 se interzice utilizarea sobelor defecte si a burlanelor metalice fisurate, a 
resourilor electrice improvizate, a instalatiilor electrice improvizate cu prize 
defecte si sigurante la tablourile electrice necalibrate;   

 se interzice uscarea lemnelor pe sobele metalice, uscarea rufelor pe cuptorul 
sobei si lasarea nesupravegheata a focului;  

 nu se incarca soba cu lemne inainte de culcare si nu se lasa arzatorul aprins 
la sobele cu gaze naturale pe perioada de noapte nesupravegheate;  



 amplasati in fata sobelor cu lemne o cutie metalica: aceasta va asigura 
protectia fata de caderea accidentala, direct pe podea, a lemnelor aprinse, 
care ar putea determina incendierea materialelor combustibile cu care acestea 
ar veni in contact;  

 cenusa si jaratecul vor fi depozitate in gropi speciale si se sting cu apa;  
 se interzice folosirea buteliilor de gaze lichefiate fara regulatori (ceasuri) de 

presiune sau cu garnituri deteriorate ori cu furtun de cauciuc fisurat ;  
 se interzice cu desavarsire incercarea cu flacara a etanseitatii buteliei de gaze 

lichefiate sau a instalatiei de gaze naturale; verificarea se face numai cu 
emulsie de apa cu sapun;  

 la aprinderea focului la aragaz sau sobe alimentate cu gaze naturale se 
aeriseste camera, dupa care intotdeauna se aprinde mai intai chibritul si apoi 
se manevreaza robinetul de alimentare cu gaz;   

 se interzice folosirea afumatorilor improvizate in podurile cladirilor prin diferite 
metode, ori amplasarea lor prin magazii, suri, remize, soproane sau langa 
materiale combustibile; afumatorile se confectioneaza din zidarii de caramida 
si se vor amplasa independent de celelalte constructii;   

 caile de acces si accesul la sursele de apa se vor curata de zapada si gheata, 
asigurandu-se mentinerea permanent libera a acestora.  

            In scopul prevenirii incendiilor provocate de copii - pe care frigul ii tine 
acum mai mult pe langa si  in casa - se vor respecta urmatoarele: 

 in incaperile in care exista sobe de incalzit sau gatit, lampi de gatit cu petrol si 
pentru iluminat, in stare de functionare, acestea nu se vor lasa la indemana 
copiilor nesupravegheati;  

 copii nu trebuie lasati sa se joace cu focul (lampi, lumanari, chibrituri, 
brichete); asemenea mijloace nu trebuie lasate la indemana lor;  

 nu este permis accesul copiilor nesupravegheati in depozitele de furaje, sure, 
poduri, magazii, grajduri cu mijloace care ar putea produce incendii;  

 copii nu vor fi lasati sa foloseasca aparatele electrice de uz casnic (fiare de 
calcat, resouri, radiatoare etc.) sau aragazul decat in prezenta adultilor 

            Instalarea si folosirea sobelor cu si fara acumulare de caldura se va face 
astfel: 

 sobele de metal la distanta de 1 metru fata de peretii din lemn sau alte 
materiale ce se pot aprinde usor; daca peretii din lemn sunt izolati, distanta 
poate fi de 70 cm. Izolarea se face prin captusirea peretelui cu caramizi 
asezate pe muchie, pe o suprafata care sa depaseasca cu 50 cm 
dimensiunile sobei pe verticala si orizontala;  

 sobele din metal nu se vor aseza direct pe pardoseala combustibila; daca 
inaltimea picioarelor de la soba depaseste 25 cm ele vor fi asezate pe un 
postament de caramida. Postamentul trebuie sa depaseasca perimetrul sobei; 
folosirea sobelor cu usi defecte este interzisa.  

 nu este permis a se aprinde focul cu benzina sau alte lichide inflamabile, ori sa 
se arda lemne lungi, care nu permit inchiderea usii;  

 sobele de caramida vor avea pe dusumea, in fata usii, o coala de tabla de 70 
x 50 cm  



  nu este permis sa se aseze, la mai putin de 1 m fata de sobele metalice, la 
uscat, haine, rufe sau alte obiecte casnice care se pot aprinde;  

 focul in sobe nu trebuie lasat fara supraveghere, sau in grija copiilor;  
 se va urmari ca sobele sa nu se incalzeasca peste masura. deoarece pot 

aprinde obiectele combustibile din jur.  
 Cosurile si burlanele pentru evacuarea fumului vor fi construite, intretinute si 

curatate periodic pentru a nu provoca incendii.  
 Cele din caramida tencuita vor fi izolate fata de elementele combustibile ale 

planseelor, prin ingrosarea zidariei a cosurilor la 25 cm; in spatiul dintre cos si 
planseu se va introduce un strat de azbest.  

 La trecerea prin acoperis se lasa o distanta de cel putin 10 cm intre fata 
exterioara a zidariei cosului si elementele combustibile ale acoperisului;  

 Nu este permis ca in cosuri sa fie incastrate elementele combustibile ale 
acoperisului, planseului etc.;  

 Cosurile se prelungesc deasupra acoperisului cu 0,5 - 0,8 m; acestea vor fi 
permanent verificate si intretinute.  

        Respectand aceste sfaturi privind ocrotirea propriilor gospodarii de acest 
dusman care este INCENDIUL, cetatenii pot convietui in liniste, fara grija, ca 
viata si bunurile materiale agonisite nu vor fi mistuite de flacari. 
            .  
Stimati cetateni, este de retinut un lucru foarte important:  
  
"Este mult mai usor sa previi un incendiu, decat sa-l stingi". 
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REGULI SI MASURI DE P.S.I. LA EFECTUAREA LUCRARILOR 
AGRICOLE CU RISC DE INCENDIU 

 
��Masinile, tractoarele, combinele de recoltat si celelalte masini agricole, precum si 
autovehiculele de transport ce se vor folosi la recoltarea cerealelor, vor fi 
verificate din punct de vedere tehnic de catre persoane autorizate, înlaturându-se 
toate defectiunile care ar putea cauza incendii; 
��Autovehiculele care se utilizeaza în perioada de recoltare, vor fi pregatite în mod 
special de catre detinatori, conform normelor specifice si instructiunilor 
producatorului; 
��Pentru a fi admise la lucrarile de recoltare a cerealelor masinile de orice fel 
trebuie sa îndeplineasca urmatoarele conditii: 
a) sistemele de aprindere, de alimentare, carburatie si de distributie sa fie perfect 
reglate pentru a preveni explozii false, însotite de eliminarea de scântei sau gaze în 
stare 
arzânda; 
b) rezervoarele cu combustibil si întreaga instalatie de alimentare cu carburanti sa 
fie etansa, fara pierderi de carburanti; 
c) instalatiile electrice sa aiba toate conexiunile bine fixate, conductoarele si 
sigurantele sa fie dimensionate corespunzator, acumulatorul sa fie bine fixat, fisele 
montate corect, capacul delcoului sa fie fara crapaturi, iar condensatorul în perfecta 
stare 
de functionare; 
d) tevile de esapament de la tractoare sa fie prevazute cu dispozitive de retinere a 
scânteilor (parascântei) omologate; 
e) se va curata de funingine toba de esapament; 
f) soferii vor fi instruiti în mod special, pentru a cunoaste pericolele de incendiu, 
masurile de prevenire si de combatere, mânuirea stingatoarelor de incendiu; 
g) toate tractoarele, autocombinele si autovehiculele vor fi dotate cu stingatoare cu 
praf si CO2 în stare de functionare, conform instructiunilor tehnice specifice si a celor 
emise de producatori; 
��În perioada coacerii si pâna la terminarea recoltarii cerealelor, se va interzice 
fumatul, iluminatul cu flacara deschisa sau folosirea sub orice forma a focului 
deschis în lanuri, pe arii, pe miristi; locurile pentru fumat nu se vor amplasa la o 
distanta mai mica de 50 m fata de culturile de cereale paioase în perioada coacerii 
si recoltarii si fata de locurile de depozitare a paielor, iar fata de depozitele si 
punctele de alimentare cu combustibil, la o distanta mai mica de 40 m; în aceste 
locuri se vor instala tablite cu inscriptia „FUMATUL OPRIT” 
��La efectuarea secerisului si la recoltarea cu combina în lan, se vor respecta 
urmatoarele reguli: lucrarile vor începe prin izolarea lanurilor fata de drumurile, 
masivele paduroase, si caile ferate cu care se marginesc prin crearea unor fâsii 
paralele arate, paiele si cerealele boabe rezultate de la recoltare fiind evacuate în 
afara fâsiei; latimea fâsiei de izolare va fi fata de drumuri si masive paduroase de 
20 m, iar fata de calea ferata de 30 m. 
��Depozitarea provizorie a carburantilor si lubrifiantilor necesari pentru lucrarile de 
recoltare se va face la cel putin 100 m fata de lanuri, de fânete, de depozite de 
furaje, de paduri si la cel putin 50 m fata de orice fel de constructie si cladire sau 



calea ferata. 
��Punctele de alimentare se vor stabili la cel putin 20 m în afara lanurilor si ariilor 
si la cel putin 10 m fata de depozitul de carburanti si lubrifianti, aprovizionarea 
masinilor la punctele de alimentare facându-se astfel încât tevile de esapament sa 
nu fie îndreptate spre aceste puncte. 
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MASURI DE APARARE IMPOTRIVA INCENDIILOR 
PE TIMPUL CAMPANIEI DE RECOLTARE A CEREALELOR 

 
Pe timpul recoltarii cerealelor paioase, utilizatorii utilajelor agricole vor respecta 
urmatoarele 
reguli : 
- efectuarea de reparatii si revizii la masinile agricole se va face inaintea inceperii 
recoltarii; 
- interzicerea functionarii utilajelor fara filtru de aer; 
- nu se admit pierderi de carburanti din rezervoare; 
- prevederea tevilor de esapament cu site de captare a scanteilor; 
- instruirea personalului asupra modului de prevenire si stingere a incendiilor, de 
actiune in caz de incendiu si consemnare a instruirii in fise individuale de instructaj; 
- dotarea utilajelor cu stingatoare cu praf si CO2 si cu rezerva de cel putin 60 de litri 
de apa; 
- puncte de alimentare cu carburanti se vor stabili la cel putin 20 de metri de lanuri; 
- nu se vor efectua reparatii la utilaje agricole in lanuri sau depozite de cereale, 
lucrarile efectuandu-se la o distanta de cel putin 100 de metri de caste locuri; 
- nu se admite fumatul si focul decshis in lanuri, pe miristi, pe combine, utilaje sau la 
o distanta mai mica de 100 de metri de punctele de seceris, recolta sau depozitare a 
produselor agricole; 
- se va executa izolarea lanurilor fata de drumuri, paduri, cai ferate prin fasii arate, cu 
o latime de 20-50 metri; 
- paiele rezultate dupa seceris vor fi evacuate in cel mult doua zile, iar miristea se 
ara; 
- se interzice cu desavarsire arderea paielor sau altor resturi vegetale pe camp; 
Este obligatorie dotarea punctelor de recoltare cu plug, vidanje cu apa si o remorca 
dotata cu urmatoarele accesorii : 
- 5 lopeti 
- 10 maturi de nuiele 
- 5 coase 
- 5 furci 
- 6 stingatoare de incendiu da tip P6 
Totodata dorim sa reamintim populatiei cateva masuri generale ce trebuie luate pe 
timpul secetos pentru a ne feri de incendii : 
- interzicerea utilizarii focului deschis in zonele afectate de uscaciune avansata; 
- restrictionarea efectuarii, in anumite intervale din timpul zilei, a unor lucrari care 
creaza conditii favorizante pentru producerea de incendii prin degajari de substante 
volatile sau supraincalziri excesive; 
- asigurarea protejarii fata de efectul direct al razelor solare a recipientilor, 
rezervoarelor si a altor tipuri de ambalaje care contin vapori inflamabili sau gaze 
lichefiate sub presiune, prin depozitare la umbra (copertine, soproane deschise etc) 
sau, dupa caz, prin racire cu perdele de apa rece; 
- asigurarea si verificarea zilnica a rezervoarelor de apa pentru incendiu. 
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MĂSURI DE PREVENIRE A INCENDIILOR 

ÎN PERIOADA DE PRIMĂVARĂ 
 
 
 
 
 

Statistica incendiilor produse în ultimii ani arată că în această perioadă cauzele de 
incendiu cele mai frecvente sunt: focul deschis, nerespectarea regulilor de fumat şi 
arderile vegetaţiei uscate de pe terenurile agricole, de pe marginea căilor de 
comunicaţie, respectiv de pe diverse canale de irigaţie. 
Pericolul mare la incendiile de vegetaţie uscată îl reprezintă nerespectarea 
distanţelor de siguranţă faţă de locuinţe, anexe gospodăreşti, depozite de furaje, 
păduri, plantaţii, reţele electrice, reţele de telefonie, sonde, conducte ce transportă 
gaze şi lichide combustibile şi în multe situaţii clădirile, instalaţiile amintite au fost 
afectate producându-se pe lângă pagube materiale şi efecte cum ar fi întreruperea 
funcţionării instalaţiilor electrice, de telefonie sau întreruperea alimentării cu gaze. 
Atenţie la arderile necontrolate ! 
Utilizarea focului deschis pentru arderea miriştilor, vegetaţiei uscate şi resturilor 
vegetale este prevăzută în Normele generale de apărare împotriva incendiilor şi în 
Ordinul comun al ministrului internelor şi reformei administrative şi al ministrului 
agriculturii şi dezvoltării rurale 
nr.576/605/2008, publicat în Monitorul Oficial nr.661 din 22.09.2008. 
Persoanele fizice şi juridice care desfăşoară activităţi de ardere a miriştilor, stufului, 
vegetaţiei ierboase, gunoaielor, deşeurilor şi altor materiale combustibile, au 
obligativitatea respectării prevederilor reglementărilor în domeniu, conform actelor 
normative mai sus menţionate, astfel: 
_ arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi 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; 
_ distrugerea prin ardere a deşeurilor, resturilor menajere şi vegetaţiei uscate se 
efectuează cu respectarea prevederilor din O.G. nr. 195/2005 modificată şi aprobată 
prin Legea nr. 265 / 2006 privind protecţia mediului care se referă la obligativitatea 
obţinerii acceptului Agenţiei de Protecţia Mediului; 
_ arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi miriştilor se execută numai pe 
baza permisului de lucru cu foc pe timp de zi, după ce a fost informat în prealabil 
serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă din localitate; 
_ emiterea permisului de lucru cu foc se eliberează prin grija primarului prin şeful 
serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă ; 
_ interzicerea folosirii focului deschis pe teritoriul ariilor naturale protejate. 
ATENŢIE! 
Conform prevederilor H.G.R. nr. 537/2007: „arderea resturilor vegetale, 



gunoaielor, deşeurilor şi a altor materiale combustibile, fără luarea măsurilor 
pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăţi, se sancţionează cu 
amendă de la 1.000 la 2.500 lei”, iar conform prevederilor O.G. nr. 195/2005 
modificată şi aprobată prin Legea nr. 265 / 2006 privind protecţia mediului: 
„Miriştile, stuful, tufărişurile sau vegetaţia ierboasă nu pot fi arse fără acceptul 
autorităţii de mediu. Vinovaţii vor fi sancţionaţi cu amenzi de la 3.000 la 6.000 
lei, persoanele fizice, iar persoanele juridice, cu amenzi de la 25.000 la 50.000 
lei." 
ÎN ATENTIA PRIMARILOR! 
MONITORIZATI modul de aplicare a măsurilor obligatorii privind arderea 
resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi a altor materiale combustibile! 
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