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Prezentul document este semnat electronic cu un certificat digital calificat emis în conformitate cu 

reglementările eIDAS 910/2014/EC și ale Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică  

  

 

Reguli de prevenire şi stingere a incendiilor  
 

Măsuri de prevenire pentru sezonul rece: 

     a) controlul instalaţiilor şi al sistemelor de încălzire existente la operatorii 

economici, instituţiile publice, locuinţele şi gospodăriile populaţiei (ex.: surse de 

căldură, conducte, corpuri şi elemente de încălzire, sobe, coşuri şi canale de fum); 

b) înlăturarea defecţiunilor constatate la instalaţii şi sistemele de încălzire şi 

asigurarea funcţionării acestora la parametrii normaţi; 

         c) interzicerea utilizării de reșouri, radiatoare și alte echipamente de încălzire care 

ar putea suprasolicita instalația electrică, precum și interzicerea exploatării acestora cu 

improvizaţi şi fără asigurarea măsurilor de izolare faţă de materialele şi elementele 

combustibile din spațiul unde sunt utilizate; 

          d) interzicerea încălzirii spațiilor cu aparate care nu sunt destinate și omologate 

pentru acest scop, cum ar fi mașinile de gătit alimentate cu gaz, fără a se limita la 

acestea. 

Reguli de prevenire a incendiilor specifice sezonului rece: 
 

      În anotimpul rece, pericolul de incendiu la gospodăriile populaţiei creşte, datorită 

mai multor factori: 

 suprasolicitarea sistemelor şi instalaţiilor de încălzire; 

 folosirea de sisteme şi instalaţii de încălzire improvizate; 

 existenţa mai multor consumatori electrici, ce depăşesc puterea instalaţiei 

electrice din locuinţă. 
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Reguli de folosire a mijloacelor de încălzire: 

 sobele fără acumulare de căldură (metalice) se vor monta pe postament din 

materiale necombustibile, cu grosimea de 25-30 cm; 

 sobele se vor amplasa la o distanţă de minim 70 cm faţă de pereţii din cărămidă, 

respectiv 1 m faţă de pereţii combustibili, din lemn;  

 în faţa focarelor se vor amplasa foi de tablă cu dimensiunile de 50x70 cm; 

 se va evita supraîncălzirea sobelor pe timp geros, deoarece prin căldura radiantă 

acestea pot aprinde obiectele din jur; 

 jarul şi cenuşa se vor depozita numai în gropi special amenajate; 

 lemnele şi rufele vor fi amplasate la o distanţă de minim 1 m faţă de sobele 

metalice, respectiv 50 cm faţă de cele din teracotă; 

 focul se va supraveghea permanent şi nu va fi lăsat la îndemâna copiilor;  

 se va evita aprinderea focului în sobe cu ajutorul lichidelor inflamabile;  

 se vor folosi sobe în stare perfectă de funcţionare, fără defecţiuni; 

Reguli de folosire a coşurilor şi a burlanelor pentru evacuarea fumului: 

 coşurile de fum se vor izola faţă de elementele combustibile ale planşeelor prin 

îngroşarea zidăriei de cărămidă a coşului cu 25 cm; în spaţiul dintre coş şi 

planşeu se recomandă introducerea unui strat de materiale necombustibile; 

 se va evita încastrarea, în coşuri şi burlane, de elemente combustibile ale 

acoperişului sau planşeului; 

 coşurile se vor prelungi deasupra acoperişului cu cel puţin 80 cm; 

 se va realiza curăţirea coşurilor de evacuare a fumului, de către personal 

specializat în domeniu. 

 

DE REŢINUT: 

 ESTE MULT MAI UŞOR SĂ PREVII UN INCENDIU, DECÂT SĂ-L STINGI! 
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MĂSURI PRIVIND PREVENIREA INCENDIILOR DE VEGETAȚIE USCATĂ PRODUSE 

CA URMARE A UTILIZĂRII FOCULUI PENTRU CURĂȚAREA TERENURILOR 

 

          Arderea vegetaţiei uscate si a resturilor vegetale este strict interzisa, dacă nu se 

impune ca o măsură excepţională în cazuri de carantină fitosanitară, pentru prevenirea 

răspândirii unor boli sau dăunători specifici, conform standardelor privind bunele 

condiţii agricole şi de mediu ale terenurilor, reglementate prin Ordinul ministrului 

agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 352/2015. 

          Având în vedere prevederile Protocolului de Colaborare privind acţiunile de 

monitorizare a modului de respectare de către fermieri a bunelor condiţii agricole şi de 

mediu referitoare la arderea miriştilor şi a resturilor vegetale pe terenul arabil şi la 

arderea pajiştilor, în cazul incendiilor de vegetație uscată, se va transmite către APIA 

Central-Direcția Plăți Directe-sector vegetal, datele fermierului/fermierilor pe terenul 

căruia/cărora are loc arderea, în vederea diminuării subvențiilor alocate pentru terenurile 

incendiate, pe lângă sancțiunea contravențională. 

          Cetăţenii trebuie să ştie că nerespectarea măsurilor privind arderea resturilor 

vegetale, miriștilor, gunoaielor, deşeurilor şi a altor materiale combustibile, se 

sancţionează contravenţional, în conformitate cu H.G.R. nr. 537 din 06.06.2007 

privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele de prevenire şi stingere a 

incendiilor, cu amenzi cuprinse între 1.000 – 2.500 lei.  
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