
 
 

Măsuri generale de prevenire a incendiilor în locuinţele  
unifamiliale/multifamiliale/gospodăriile populaţiei 

 
    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 simultană a mai multor receptori; 
    c) nesupravegherea aparatelor electrice sub tensiune, cum sunt: fier de călcat, reşou, radiator 
şi altele asemenea; 
    d) folosirea siguranţelor fuzibile supradimensionate prin înlocuirea cu li ţă a fuzibilului 
calibrat; 
    e) folosirea chibriturilor, lumânărilor, lămpilor de iluminat cu petrol, în spaţii cu pericol de 
incendiu, cum sunt: depozite de furaje, grajduri, magazii, poduri şi altele asemenea; 
    f) folosirea chibriturilor, lumânărilor, lămpilor de iluminat cu petrol atât în spaţii cu pericol 
de explozie, respectiv în încăperi în care sunt depozitate produse petroliere, cât şi în lanuri de 
cereale, pajişti, în păduri şi în apropierea acestora; 
    g) aşezarea sau păstrarea buteliilor de gaze în apropierea oricăror surse de căldura 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 apă cu 
săpun; 
    j) încălzirea cu flacară a buteliilor ori folosirea acestora în poziţie culcată, răsturnată sau 
inclinată; 
    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 şi altele 
asemenea, în locuri în care au acces copiii; 
    m) nesupravegherea copiilor, precum şi blocarea lor în casă cu lumânări aprinse, sobe, plite 
şi/sau aparate electrice aflate în funcţiune. 
    n) depozitarea de materiale combustibile sau inflamabile, cum sunt butelii, bidoane cu 
produse petroliere şi altele asemenea, în podurile clădirilor; 
    o) folosirea afumătoarelor improvizate ori amplasarea acestora în magazii, poduri, remize, 
sub soproane sau lângă materiale combustibile; afumătorile se confecţionează din zidării 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 litri. 
        Măsurile de prevenire a incendiilor privind instalaţiile electrice, de încălzire, de gaze/GPL, 
fumatul, depozitarea, utilizarea focului deschis, colectarea deşeurilor, precum şi cele împotriva 
descărcărilor electrice atmosferice/electricităţii statice se aplică şi în locuinţele 
unifamiliale/multifamiliale/gospodăriile populaţiei. 
        Pentru asigurarea intervenţiei în caz de incendiu se recomandă amplasarea în bucătării a 
unui stingător sau a unei pături de incendiu. 



 
 

Cetăţeni! Respectând măsurile de prevenire a incendiilor vă 
protejaţi viaţa şi bunurile materiale. 

  
 Este bine cunoscut faptul că în perioada sezonului de toamnă foarte mulţi cetăţeni 
utilizează focul deschis pentru igienizarea terenurilor de vegetaţia uscată şi resturile vegetale. 
Aceste activităţi întreprinse fără a se lua măsurile necesare de prevenire a incendiilor constituie 
cauzele cele mai probabile de producere a unor incendii, cu posibilitate de propagare la păduri 
sau gospodării cetăţeneşti. 
 Reamintim populaţiei că utilizarea focului deschis pentru arderea vegetaţiei uscate şi a 
resturilor vegetale se execută cu respectarea următoarelor prevederi generale: 
    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, produsele petroliere ori alte bunuri materiale combustibile; 
    d) curăţarea de vegetaţie a suprafeţei din jurul fiecărei grămezi pe o distanţă de 5 m; 
    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. 
     Arderea miriştii, vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale se execută numai după obţinerea 
permisului de lucru cu focul, conform prevederilor Normelor generale de apărare împotriva 
incendiilor, aprobate prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 163/2007. 

Emiterea permisului se face prin grija primarului de către şeful serviciului voluntar 
pentru situaţii de urgenţă sau persoana desemnată în acest sens. 
 Arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi a altor materiale combustibile, 
fără obţinerea permisului de lucru cu foc şi fără luarea măsurilor pentru împiedicarea 
propagării focului la vecinătăţi, se sancţionează contravenţional, conform prevederilor 
H.G.R. 537/2007, cu amendă de la 1000 la 2500 lei! 
 


