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15 AUGUST-  15 SEPTEMBRIE – LUNA  PREVENIRII  INCENDIILOR 

 

             La nivel naţional, în perioada 15 august - 15 septembrie s-a desemnat  Luna Prevenirii Incendiilor, 

pentru conştientizarea riscurilor la care se expun cetăţenii în cazul nerespectării măsurilor specifice de 

prevenire a situaţiilor de urgenţă. 

            Pentru protejarea familiei şi locuinţei, se interzice utilizarea improvizaţiilor la instalaţii şi aparate, 

deoarece prezintă un pericol real de explozii şi incendii. Mijloacele de încălzire nu trebuie să fie lăsate în 

funcţiune nesupravegheate, instalaţia electrică nu trebuie suprasolicitată prin folosirea simultană a mai 

multor aparate electrice de mare putere, iar coşurile de fum trebuie verificate şi reparate periodic, 

obligatoriu înaintea sezonului rece.  

De asemenea, trebuiesc popularizate măsurile specifice de comportare dacă se simte miros de gaz în 

locuinţă şi modul corect de exploatare a echipamentelor şi aparatelor electrice. 
 

Prevenirea incendiilor reprezintă totalitatea acţiunilor de împiedicare a iniţierii şi propagării incendiilor, de 
asigurare a condiţiilor pentru salvarea persoanelor şi bunurilor şi de asigurare a securităţii echipelor de 
intervenţie. 
Apărarea împotriva incendiilor constituie o activitate de interes public, naţional, cu caracter permanent, la care 
trebuie să participe autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, precum şi toate persoanele fizice şi 
juridice aflate pe teritoriul ţării. 
 

- Persoanele fizice şi juridice sunt obligate să respecte reglementările tehnice şi dispoziţiile de apărare 
împotriva incendiilor şi să nu primejduiască, prin deciziile şi faptele lor, viaţa, bunurile şi mediul. 
- Persoana care observă un incendiu are obligatia să anunţe prin orice mijloc serviciile de urgenţă prin 
numărul unic de urgenţă 112, şi să ia măsuri, dupa posibilitatile sale, pentru limitarea şi stingerea incendiului. 
- În cazul în care anunţul de incendiu s-a facut cu rea-credinţă, fără motiv întemeiat, autorul răspunde 
contravenţional sau penal, potrivit legii, şi suportă cheltuielile ocazionate de deplasarea forţelor de intervenţie. 
- În caz de incendiu, orice persoană trebuie să acorde ajutor, când şi cât este rational posibil, semenilor aflaţi 
în pericol sau în dificultate, din proprie iniţiativă ori la solicitarea victimei, a reprezentanţilor autorităţilor 
administraţiei publice, precum şi a personalului serviciilor de urgenţă. 
 
În cazurile de forţă majoră determinate de incendii, persoanele fizice şi juridice care deţin, cu orice titlu, 
terenuri, construcţii, instalaţii tehnologice sau mijloace de transport au următoarele obligaţii: 
a) să permită neconditionat accesul serviciilor de urgenţă şi al persoanelor care acordă ajutor; 
b) să permită necondiţionat utilizarea apei, a materialelor şi a mijloacelor proprii pentru operaţiuni de salvare, 
de stingere si de limitare a efectelor incendiilor produse la bunurile proprii ori ale altor persoane; 
c) sa accepte masurile stabilite de comandantul interventiei pentru degajarea terenurilor, demolarea unei 
constructii sau a unei parti din constructie, taierea/dezmembrarea mijloacelor de transport, oprirea temporara 
a activitatilor sau evacuarea din zona periclitata si sa acorde sprijin, cu forte si mijloace proprii, pentru 
realizarea acestor masuri. 

 
Utilizatorul are urmatoarele obligatii principale: 
a) sa cunoasca si sa respecte masurile de aparare impotriva incendiilor, stabilite de administrator, 
conducatorul institutiei, proprietar, producator sau importator, dupa caz; 
b) sa intretina si sa foloseasca, in scopul pentru care au fost realizate, dotarile pentru apararea impotriva 
incendiilor, puse la dispozitie de administrator, conducatorul institutiei, proprietar, producator sau importator; 
c) sa respecte normele de aparare impotriva incendiilor, specifice activitatilor pe care le organizeaza sau le 
desfasoara; 
d) sa nu efectueze modificari neautorizate si fara acordul scris al proprietarului, al proiectantului initial al 
constructiei, instalatiei, echipamentului, dispozitivului sau mijlocului de transport utilizat ori al unui expert 
tehnic atestat potrivit legislatiei in vigoare; 
e) sa aduca la cunostinta administratorului, conducatorului institutiei sau proprietarului, dupa caz, orice 
defectiune tehnica ori alta situatie care constituie pericol de incendiu. 

 
Fiecare salariat are, la locul de munca, urmatoarele obligatii principale: 
a) sa respecte regulile si masurile de aparare impotriva incendiilor, aduse la cunostinta, sub orice forma, de 
administrator sau de conducatorul institutiei, dupa caz; 
b) sa utilizeze substantele periculoase, instalatiile, utilajele, masinile, aparatura si echipamentele, potrivit 
instructiunilor tehnice, precum si celor date de administrator sau de conducatorul institutiei, dupa caz; 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Incendiu


c) sa nu efectueze manevre nepermise sau modificari neautorizate ale sistemelor si instalatiilor de aparare 
impotriva incendiilor; 
d) sa comunice, imediat dupa constatare, conducatorului locului de munca orice incalcare a normelor de 
aparare impotriva incendiilor sau a oricarei situatii stabilite de acesta ca fiind un pericol de incendiu, precum si 
orice defectiune sesizata la sistemele si instalatiile de aparare impotriva incendiilor; 
e) sa coopereze cu salariatii desemnati de administrator, dupa caz, respectiv cu cadrul tehnic specializat, care 
are atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor, in vederea realizarii masurilor de aparare impotriva 
incendiilor; 
f) sa actioneze, in conformitate cu procedurile stabilite la locul de munca, in cazul aparitiei oricarui pericol 
iminent de incendiu; 
g) sa furnizeze persoanelor abilitate toate datele si informatiile de care are cunostinta, referitoare la 
producerea incendiilor. 

 

        Sfaturi necesare pentru prevenirea incendiilor 

 

 • Supravegheaţi şi educaţi în permanenţă copiii pentru a nu se juca cu focul;  

• Nu lăsaţi la îndemâna copiilor chibrituri, brichete, lumânări şi alte surse de foc;  

• Instalaţiile electrice de iluminat vor fi executate de către persoane calificate şi autorizate în această 

meserie; 

• In locuinţe şi anexe gospodăreşti, este interzisă folosirea instalaţiilor electrice defecte sau improvizate;  

• La tablourile de distribuţie a curentului electric, folosiţi numai siguranţe originale;  

• Nu aşezaţi materiale combustibile (lenjerie, mobilier, hârtii, etc.), la distanţă mai mică de 50 cm faţă de 

corpurile de iluminat (becuri electrice);  

• Nu este admis a se lăsa sub tensiune, fără supraveghere, maşinile de călcat, reşourile electrice şi alte 

asemenea aparate de uz gospodăresc;  

• In scopul prevenirii incendiilor, nu fumaţi în apropierea depozitelor de furaje, în grajduri, garaje, 

depozite şi magazii de materiale, săli de spectacole, mijloace de transport în comun, păduri şi alte 

asemenea locuri unde fumatul prezintă pericol de incendiu;  

• Nu se folosesc butelii de gaze lichefiate fără regulator de presiune, care prezintă crăpături (fisuri) sau 

lărgiri la capete, deoarece constituie pericol de emanare a gazelor;  

• Proba buteliilor se face cu apă şi săpun, nu cu flacără de la chibrit;  

• Sobele folosite în camere de locuit şi bucătării, trebuie să aibă coşuri pentru evacuarea fumului executate 

din cărămidă, pe fundaţia proprie, şi nu de pe podul casei, aşa cum încă mai obişnuiesc unii cetăţeni;  

• Nu lăsaţi focul aprins în sobe fără supraveghere;  

• Nu aruncaţi cenuşa cu jar la întâmplare! Pericol de incendiu;  

• Arderea resturilor vegetale şi a deşeurilor se va face numai în zilele fără vânt;  

• Locul ales pentru aprinderea focului în aer liber, trebuie să fie cât mai departe de construcţii şi anexe 

gospodăreşti, furaje, garduri executate din scânduri, nuiele sau stuf;  

• Nu lăsaţi fără supraveghere sau în seama copiilor, focul aprins în aer liber;  

• Luaţi-vă un detector de fum şi verificaţi-l periodic;  

• Faceţi un plan de evacuare în caz de incendiu astfel încât toţi din casa să ştie cum să iasă în caz de 

urgenţă;  

• Niciodată nu lăsaţi lumânările aprinse nesupravegheate; 

• Asiguraţi-vă că ţigările au fost stinse corespunzător;  

• Nu fumaţi în pat;  

• Nu lăsaţi chibriturile la îndemâna copiilor; 

• Nu lăsaţi îmbrăcăminte în apropierea aparatelor electrice;  

• Fiţi atent în bucătărie! Accidentele din timpul gătitului sunt cauza a 59% din numărul de incendii 

produse în casă. 


