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MODUL DE DEPOZITARE A FURAJELOR, MATERIALULUI LEMNOS ŞI A RESTURILOR
MENAJERE ÎN CADRUL GOSPODĂRIEI
Furajele la fel ca şi materialul lemnos se depozitează în locuri special amenajate, departe de orice posibilă
sursă de incendiu. Produsele vegetale (furaje, fibre, borhot, rumeguş de lemn, tutun ş.a.), cât şi unele produse
de natură animală (lână, păr de animale, bălegar etc.) care, sub influenţa acţiunii unor microorganisme, pot
produce căldura necesară declanşării procesului de autoaprindere.
Este interzisă depozitarea de materiale lemnoase, furaje sau alte materiale combustibile sau
inflamabile (butelii, bidoane cu produse petroliere, …) în podurile clădirilor. Este interzisă construirea
de boxe din lemn sau depozitarea de materiale lemnoase, furaje sau alte materiale combustibile, în
podurile clădirilor.
Cenuşa nu trebuie aruncată la întâmplare, pe lângă furaje, magazii, grajduri sau alte materiale combustibile.
Cenuşa se va depozita într-o groapă special amenajată după ce mai întâi a fost bine stinsă cu apă.
Cetaţenii au obligaţia să ia următoarele măsuri:
- respectarea regulilor şi măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor specifice acestei perioade;
- stabilirea locurilor unde se pot efectua lucrări cu foc deschis.
- interdicţia utilizării focului deschis în apropierea locuinţelor, anexelor gospodăreşti şi a depozitelor de
furaje, pe terenuri acoperite de vegetaţie uscată, mai ales atunci când sunt amplasate în apropiere de păduri,
plantaţii sau obiective cu risc ridicat de incendiu;
- atenţionarea, celor ce tranzitează pădurea sau desfăşoară activităţi în acest areal asupra consecinţelor pe
care le pot avea folosirea focului deschis sau fumatul în pădure (în pădure, focul se face în locuri special
amenajate, iar dacă acestea nu există focul se va face în locuri cât mai îndepărtate de arbori şi vegetaţie;
Foarte important este ca la plecare să se stingă jarul);
Depozite de furaje şi magazii de cereale
- Amplasarea depozitelor de furaje şi alte plante se face la distanţe de siguranţă;
distanţa de siguranţă este de 25-30 m, faţă de coşurile de fum ale construcţiilor învecinate, prin care pot ieşi
scântei şi particule aprinse.
- Terenurile destinate pentru depozitare vor fi curăţate de vegetaţia din jur.
Nu se recomandă depozitarea furajelor în apropierea reţelelor electrice, căilor ferate sau drumuri publice la o
distanţă, măsurată pe orizontală, mai mică de 40 m, respectiv 25-30 m.
- Utilizarea focului deschis, fumatul, iluminatul cu flacără liberă şi aruncarea cenuşei fierbinţi sunt interzise
în apropierea depozitelor de furaje, la o distanţă mai mică de 25-30 m.
- Se interzice jocul copiilor cu focul şi lăsarea lor fără supraveghere în apropierea depozitelor de furaje.
- Se interzice depozitarea furajelor sau cerealelor cu umiditate ridicată, deoarece prezintă pericol de încălzire
şi autoaprindere şi se va urmări în permanenţă ca temperatura să nu depăşească limitele admise.
- În aceste spaţii sunt interzise fumatul şi executarea lucrărilor de sudură electrică sau oxiacetilenică şi a
oricăror lucrări cu foc deschis, precum şi depozitarea unor materiale sau substanţe uşor inflamabile sau care
prezintă pericol de explozie.
Alte prevederi pentru anexe gospodăreşti şi dependinţe
-Este interzis a se amplasa şi folosi cuptoare, afumători, maşini de gătit sau bucătării de vară provizorii în aer
liber, lângă casele de locuit, în apropierea grajdurilor şi magaziilor executate din elemente de construcţie din
materiale combustibile şi a altor materiale sau substanţe combustibile (lemn, hârtie, textile, carton asfaltat,
bitum, ulei etc.), la o distanţă mai mică de 10 m.
- Este interzis a se scoate burlane de metal pe fereastră sau sub streaşină, fără să fie izolate de părţile
combustibile ale construcţiei.
- Este interzis a se depozita în anexele gospodăreşti orice fel de lichid inflamabil cu excepţia celui necesar
uzului casnic necesar şi obişnuit , în cantitate de cel mult 25 litri; acesta se va păstra în vase metalice, bine
închise şi la locuri ferite de pericolul incendierii.

