
 

MĂSURI DE PREVENIRE A EFECTELOR NEGATIVE ALE 

CANICULEI ASUPRA POPULAŢIEI 

Cum ne protejăm pe timp de caniculă? 

 

Expunerea la soare, mai ales la ora prânzului, considerată oră de vârf, 

trebuie evitată pe cât posibil. Dacă, totuşi, ieşiţi, câteva mijloace de protecţie 

sunt binevenite: pălării, umbrele, ochelari de soare, îmbrăcăminte subţire, în 

culori deschise.  

 

În cazul expunerii la soare, este recomandată folosirea mijloacelor de protecţie: 

Purtaţi haine potrivite: cât mai subţiri, uşoare, lungi, albe sau in culori cât 

mai deschise, de preferat din ţesături naturale. Folosiţi pălării, şepci sau umbrele. 

Folosiţi crema pentru protecţie solara: arsurile solare produc durere, 

distrugerea pielii, duc la o pierdere mai mare de lichide si scad capacitatea 

organismului de a-si scădea temperatura.  

Limitaţi expunerea la soare intre orele 10-18: lăsaţi pentru dimineaţa si 

seara activităţile in aer liber. 

Purtaţi ochelari de soare: cu filtru UVA şi UVB 

 

Alimentaţia corectă în perioada de caniculă 

Beţi multe lichide: in funcţie de tipul activităţii si de intensitatea ei puteţi 

consuma până la 4–6 litri de lichid/ zi. 

Nu consumaţi alcool sau băuturi foarte dulci, ele pot duce la o pierdere mai 

mare de lichide. Evitaţi băuturile foarte reci, va pot da crampe si dureri de 

stomac. Reduceţi consumul de cafea , cafeaua elimină calciul din organism.  

Evitaţi mesele grele, bogate in grăsimi si mâncărurile fierbinţi 

Înlocuiţi sarea si mineralele: acestea se pierd in mod obişnuit prin 

transpiraţie. Puteţi consuma băuturi speciale pentru sportivi ce aduc sarea si 

mineralele pierdute.  

Evitaţi expunerea la soare 

Staţi in casă si pe cât posibil intr-o încăpere cu aer condiţionat sau ventilat 

şi odihniţi-vă! Cele câteva ore petrecute la răcoare va vor ajuta organismul sa 

rămână mai rece când va veţi reîntoarce la temperaturi crescute.  

Când temperaturile sunt ridicate, duşurile şi băile la temperatura pieli 

trebuie făcute frecvent pentru a va răcori.  

In perioadele cele mai calde din zi nu trebuie făcut efort fizic susţinut.  

Dacă vă desfăşuraţi activitatea la câmp evitaţi expunerea la soare între 

orele 10-18, căutaţi un loc umbros 

Evitaţi variaţiile mari de temperatura in timp scurt (de la temperaturi 

foarte scăzute la temperaturi ridicate). 



 

 

 

REGULI  DE  COMPORTARE  LA CUTREMUR 
 

 

 

 

La prima mişcare a pământului, va trebui să: 

 

Dacă sunteţi într-o clădire, 

adăpostiţi-vă sub o masă, un pat, etc. 

Nu părăsiţi clădirea pe timpul 

cutremurului. 

Pentru a vă proteja de căderile de 

obiecte (televizor, etajere, geamuri 

sparte….) 

Dacă sunteţi pe stradă, îndepărtaţi-vă 

de clădiri şi cabluri electrice; dacă nu 

puteţi, adăpostiţi-vă sub un paravan. 

Pentru a vă proteja de căderile 

unor  părţi de construcţie 

Dacă sunteţi în maşină, opriţi la 

distanţă de construcţii şi cabluri 

electrice. Rămâneţi în vehicul. 

 

Pentru a vă proteja de căderile 

unor părţi de construcţie 

După prima replică, trebuie să: 
 

Ascultaţi posturile de radio Pentru a cunoaşte instrucţiunile 

de urmat 

Opriţi gazul şi electricitatea. Să nu 

existe nici o flacără sau ţigară 

aprinsă. 

Pentru a evita orice risc de 

explozie sau incendiu 

Evacuaţi locul luând cu 

dumneavoastră actele de identitate, 

un radio cu baterii, o lanternă şi 

baterii de schimb, îmbrăcăminte 

călduroasă, medicamentele personale   

Pentru a aştepta forţele de 

intervenţie  

Nu folosiţi liftul Pentru a evita să rămâneţi blocaţi 

în lift 

Nu intraţi într-o clădire afectată Pentru a evita accidentele 

determinate de căderea unor părţi 

de construcţii 

Nu mergeţi la şcoală să vă căutaţi 

copiii. 

Şcoala se ocupă de ei 

 



 

COMPORTAREA ÎN CAZ DE FURTUNI 

 
ÎNAINTE DE PRODUCEREA UNEI FURTUNI :ÎNAINTE DE ODU 

 Îndepărtaţi copacii ori ramurile uscate, care pe timpul unei furtuni, ar putea cădea 

şi provoca victime ori pagube materiale. 

 Nu uitaţi regula de salvare 30/30: adăpostiţi-vă în interiorul unei clădiri dacă, după 

ce aţi văzut un fulger nu reuşiţi să număraţi până la 30 înainte de a auzi un tunet.  

 Rămâneţi în interiorul clădirii încă 30 minute după ce aţi auzit ultimul tunet. 

ÎN CAZUL ÎN CARE ESTE IMINENTĂ O FURTUNĂ : 

 Întrerupeţi orice activităţi în aer liber. 

 Intraţi în casă, într-o construcţie ori într-un autoturism. 

 Deşi s-ar putea să fiţi rănit în cazul în care trăsnetul loveşte maşina sunteţi mult 

mai protejat în interiorul vehiculului decât în exterior. 

 Închideţi ferestrele şi uşile. 

 Evitaţi duşurile ori sălile de baie. Conductele fixe ale instalaţiilor pot conduce 

electricitate. 

 Utilizaţi telefoanele cu fir doar în situaţii de urgenţă. Telefoanele fără fir ori 

mobilele sunt sigure în utilizare. 

 Deconectaţi aparatele şi alte echipamente electrice precum computerele şi 

aparatele de aer condiţionat. Acestea pot fi defectate ca urmare a descărcărilor 

electrice atmosferice. 

ÎN TIMPUL UNEI FURTUNI :ÎN TIMPUL UNEI FURTUNI: 

 Atunci când simţiţi că părul vi se ridică, este un indiciu că există pericolul unui 

fulger. 

 Asezaţi-vă ghemuit la pământ. Puneţi-vă mâinile pe urechi şi cap, iar capul între 

genunchi. 

 Faceţi-vă o ţintă cât mai mic posibilă si reduceţi contactul cu pământul.  

 Nu vă întindeţi pe pământ. 

 Evitaţi: obiectele înalte, precum un copac înalt izolat în arie deschisă, câmpuri, 

plaje sau o ambarcaţiune pe apă, orice obiecte metalice precum utilaje agricole, 

echipamente de fermă, motociclete, biciclete, etc. 

 Dacă vă aflaţi în pădure, căutaţi adăpost într-o zonă cu copaci mai puţin înalţi. 

 Dacă sunteţi într-o zonă deschisă, mergeţi spre o zonă joasă precum o vale. 

 Dacă sunteţi pe un lac, ajungeţi la mal de urgenţă şi adăpostiţi-vă imediat. 

DUPĂ FURTUNĂ :DUPĂ FURTUNĂ: 

 După o furtună, în situaţia identificării unei victime lovite de trăsnet, verificaţi 

următoarele: 

 Respiraţia: dacă nu mai respiră, începeţi resuscitarea prin metoda gură la gură. 

 Puls: dacă victima are puls si respiră, căutaţi alte vătămări posibile. 

 Posibile arsuri, vătămări ale sistemului nervos, oase rupte şi pierderi de auz sau de 

vedere. 

 Dacă este nevoie de asistenţă medicală sunaţi cât mai repede posibil la “112”. 
 



 

REGULI DE COMPORTARE ÎN CAZ DE INUNDAŢII 

Dacă inundaţia este iminentă procedaţi astfel: 

 - Înainte de părăsirea locuinţei întrerupeţi instalaţiile de alimentare cu apă, gaze 

şi energie electrică;  

 - Blocaţi  ferestrele şi uşile astfel  încât  să nu fie sparte de vânturi 

puternice, de apă, de obiecte care  plutesc sau de aluviuni; 

 - Scoateţi animalele din gospodărie şi dirijaţi-le către locurile care oferă 

protecţie, dinainte cunoscute şi bunurile de valoare; 

   - Aduceţi în casă unele lucruri sau  puneţi-le  culcate la pământ într-un loc 

sigur (mobila de curte, unelte de grădină sau alte obiecte care se pot muta şi 

care pot fi suflate de vânt sau luate de apă). 

 - La părăsirea locuinţei luaţi documentele personale şi, o rezervă de 

alimente, apă, trusă sanitară, un mijloc de iluminat, un aparat de radio şi 

îmbrăcăminte mai groasă; 

 

În cazul când inundaţia va surprinde în casă 

 - Mutaţi obiectele care se pot mişca în partea cea mai de sus a casei; 

deconectaţi aparatele electrice şi împreună cu întreaga familie deplasaţi-vă 

spre locul de refugiu (etaje superioare, acoperişuri, înălţimi sau alte locuri 

dominante) care nu pot fi acoperite de nivelul cotelor maxime ale apelor; 

    -  Daca nu ai reuşit să pleci la timp din casă, urcă-te pe acoperiş şi aşteaptă 

să fii salvat; 

    -  Nu uita să-ţi iei cu tine proviziile pentru situaţii de urgenţă. 

 

  Î n  t i m p u l  i n u n d a ţ i e i  

 - Păstrează-ţi calmul; 

 - Nu ignora avertizările transmise de autorităţi; 

 - Contribuie si tu la protejarea localităţii; 

 - Participă la ridicarea digurilor din saci de nisip; 

 - Evacuează zona dacă autorităţile recomandă acest lucru. Încearcă să te 

salvezi pe tine şi familia ta; 

 - Respectaţi  recomandările autorităţilor şi  îndreptaţi-vă spre locurile de 

refugiu cele mai apropiate; 

 

Sunteţi mai importanţi decât animalele şi lucrurile din casă  

 - Verifică dacă eşti rănit sau dacă sunt răniţi în zonă; 

 - Sună la 112  pentru urgenţe majore: - pompieri, ambulanţă, poliţie; 

 - Asigură-te că locuinţa nu prezintă distrugeri. Nu intra dacă există pericolul ca 

imobilul să se prăbuşească; 

 - Stai departe de cablurile căzute de pe stâlpi; 

 - Nu bea apă din fântână până când nu ştii sigur de la autorităţi că apa 

este bună de băut; 

 - Ascultă sfaturile medicilor, în privinţa vaccinării contra bolilor care pot apărea 

în urma inundaţiilor; 

 - Curăţaţi  gospodăriile prin înlăturarea mâlului. 
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Măsuri principale de apărare împotriva incendiilor 

premergătoare şi pe perioada desfăşurării manifestărilor 
religioase cu public numeros 

1. Accesul credincioşilor în incinta lăcaşului de cult se permite în limita 
capacităţii bisericii, în scopul evitării producerii de accidente. 

2. Se menţin uşile de acces/evacuare în poziţie deschisă. în mod obligatoriu, 
pe timpul slujbelor religioase cu public numeros. în condiţiile unui număr foarte mare 
de participanţi se recomandă organizarea slujbelor religioase în aer liber. 

3. Parcarea autoturismelor persoanelor care participă la slujbele religioase cu 
public numeros ori a autocarelor şi microbuzelor se face astfel încât să nu se 
blocheze căile de acces pentru autospecialele de intervenţie ale serviciilor profesio-
niste ori voluntare pentru situaţii de urgenţă la un eventual incendiu. 

4. Se asigură supravegherea sobelor şi a celorlalte mijloace de încălzire cu/ fără 
acumulare de căldură, din lăcaşul de cult, pe tot timpul funcţionării şi se întrerupe 
alimentarea acestora înainte de începerea slujbelor religioase. 

5. Mijloacele de încălzire se amplasează la distanţe de siguranţă faţă de 
elementele de construcţie, decorurile sau mobilierul combustibile. 

6. Se asigură întreţinerea corespunzătoare, verificarea periodică şi remedierea 
tuturor defecţiunilor de la instalaţiile electrice, sistemele de încălzire utilizate, 
aparatele de preparat şi încălzit hrană şi coşurile de fum, de către personal autorizat. 

7. Se asigură amenajarea unor locuri speciale pentru depunerea lumânărilor 
aprinse, în timpul slujbelor religioase, în exteriorul lăcaşului de cult şi la distanţe de 
siguranţă faţă de construcţii, vegetaţie, arbori etc, de preferinţă în tăvi metalice 
umplute cu nisip şi se supraveghează pe toată durata menţinerii aprinse a acestora. 

8. Pe timpul desfăşurării slujbelor religioase cu public numeros se evacuează, 
din interiorul lăcaşului de cult, covoarele, mochetele, scaunele şi băncile nefixate 
ferm de pardoseală. 

9. Se instruiesc persoanele cazate în spaţiile destinate primirii oaspeţilor sau în 
căminele de bătrâni din incinta mănăstirilor sau aparţinând de acestea, precum şi 
persoanele cu sarcini de supraveghere, pentru cunoaşterea şi respectarea regulilor 
de prevenire a incendiilor la exploatarea mijloacelor de încălzire, a instalaţiilor 
electrice, a sistemului existent de alarmare în caz de incendiu, utilizarea focului 
deschis cât şi privind interdicţia fumatului. 

NOTĂ:   În cazul producerii unui incendiu, se acţionează de urgenţă pentru: 
- evacuarea tuturor ocupanţilor clădirii precum şi a bunurilor importante 

adăpostite, în ordinea valorii acestora; 
- anunţarea incendiului la numărul de apel unic 112; 
- stingerea incendiului cu mijloacele de primă intervenţie din dotare. 



 

COMPORTAREA TURIŞTILOR ÎN SPAŢIILE DE CAZARE 
 

    A. 1. Înainte de călătorie se solicită informaţii în ceea ce priveşte dotarea structurii de 

primire turistice cu detectoare de fum şi instalaţie specială de stingere a incendiilor cu 

sprinklere. 

    2. La împachetarea bagajului se are în vedere ca acesta să conţină lanternă pentru traseele 

de evacuare întunecate/care sunt inundate de fum, bandă izolantă/scotch pentru situaţiile în 

care fumul începe să pătrundă în încăpere, batistă pentru filtrarea aerului, care se va uda 

înainte de utilizare. În loc de bandă izolantă/scotch se poate asigura etanşeitatea uşii, 

utilizându-se prosoape ude. 

    3. La unitatea de cazare se studiază planul de evacuare în caz de incendiu, care trebuie să se 

găsească afişat pe partea interioară a uşilor camerelor de cazare. 

    4. Se identifică traseele de evacuare faţă de camera de cazare şi butoanele manuale de 

semnalizare a incendiilor de pe nivel. 

    5. În cazul în care căile de evacuare sunt blocate sau sunt depozitate necorespunzător 

materiale combustibile, se informează personalul de la recepţie. 

    6. Cheia sau cartela de la camera de cazare se amplasează în locuri uşor accesibile. 

    7. Se verifică modalitatea de deschidere a ferestrelor. 

    8. Se verifică dacă există scară exterioară de incendiu şi dacă aceasta se află în apropierea 

ferestrei camerei de cazare. 

    9. Se verifică modul de oprire a sistemului de ventilare şi climatizare a camerei de cazare 

(în timpul unui incendiu camera de hotel în care vă aflaţi poate fi inundată cu fum şi gaze 

toxice dacă nu se întrerupe funcţionarea respectivelor instalaţii). 

    B. În caz de incendiu se au în vedere următoarele reguli: 

    1. Dacă incendiul este în cameră se va proceda la părăsirea imediată a încăperii, acţionarea 

butonului de semnalizare şi anunţarea personalului de la recepţie. 

    2. Pentru evacuarea de la nivelurile superioare ale clădirii se folosesc întotdeauna scările de 

evacuare. Este interzisă folosirea liftului, acesta putându-se bloca la nivelul incendiat. 

    3. Dacă incendiul nu este în propria cameră de cazare, se va proceda la părăsirea încăperii, 

cu condiţia ca acest lucru să poată fi făcut în siguranţă. La părăsirea camerei de cazare, se 

urmăreşte să fie luată cheia/cartela de intrare pentru situaţia în care incendiul blochează calea 

de evacuare şi utilizatorul trebuie să se întoarcă în cameră. 

    4. Pentru a verifica dacă incendiul se manifestă pe coridor, se va proceda la verificarea cu 

dosul palmei a temperaturii uşii de corespondenţă cu acesta. În situaţia în care uşa este rece, 

din poziţia aplecat spre pardoseală cu umărul sprijinit de uşă, se va proceda la deschiderea 

acesteia cu atenţie. Parcurgerea distanţei până la scara de evacuare, în situaţia în care 

coridorul este inundat cu fum, se realizează din poziţia aplecat sau târâş, avându-se în vedere 

că zona dinspre pardoseală este mai puţin afectată. 

    5. În cazul în care coridorul sau scările sunt impracticabile din cauza fumului, trebuie să 

rămâneţi în cameră, să ţineţi uşa închisă şi să etanşaţi rosturile cu bandă izolantă/scotch sau 

prosoape ori cearceafuri umede. 

    6. Se procedează la anunţarea serviciilor de urgenţă pentru a comunica poziţia în clădire. 

Aceasta se va semnala şi de la fereastra camerei de cazare. 

    7. În situaţia evacuării în caz de incendiu a spaţiilor de cazare ale cabanelor montane şi 

structurilor de primire turistice amplasate izolat, utilizatorii vor lua asupra lor haine 

călduroase. 



 
INSTRUCŢIUNI DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR  

LA EXPLOATAREA INSTALAŢIILOR ELECTRICE 

 
 Toate instalaţiile, maşinile, utilajele, aparatele şi echipamente electrice, indiferent de tip şi 
destinaţie, trebuie proiectate, executate şi exploatate cu respectarea normativelor, standardelor, normelor, 
regulamentelor, instrucţiunilor şi altor prescripţii tehnice în vigoare. 
 Lucrările la instalaţiile electrice (execuţie, verificare, reparare, conectare, etc.),se vor executa 
numai de către personal calificat şi autorizat. 
 Instalaţiile electrice trebuie protejate prin dispozitive de protecţie împotriva supracurenţilor datoraţi 
scurtcircuitelor sau suprascurtcircuitelor (dispozitivelor de protecţie, siguranţe fuzibile, întrerupătoare 
automate cu relee maximale de curent). 
 Toate echipamentele, utilajele şi aparatele electrice vor fi prevăzute  cu plăcuţe sau inscripţii care 
să conţină caracteristicile principale ale acestora şi schema de conexiuni. 
          
 Se interzice: 

a. Folosirea în stare defectă a instalaţiilor şi echipamentelor electrice şi consumatoarelor de energie 
electrică de orice fel, precum şi a celor uzate sau improvizate; 

b.   Încărcarea instalaţiilor electrice (conductori, cabluri, transformatoare, întrerupătoare, comutatoare, 
prize, etc.) peste sarcina admisă; 

c. Suspendarea corpurilor de iluminat direct de conductoarele de alimentare, cu excepţia celor care 
sunt executate special pentru acest mod de legare; 

d. Curăţarea sau introducerea pe şi în interiorul panourilor, nişelor, tablourilor electrice etc. a obiectelor 
de orice fel, precum şi adăpostirea de obiecte sau materiale în posturile de transformare sau 
distribuţie; 

e. Folosirea instalaţiilor elctrice neprotejate în raport de mediu (etanşe la praf, etanşe la umezeală, 
antiexplo-zive) ori cu defecte care afectează protecţia (etanşeitatea) acestora; 

f. Utilizarea lămpilor mobile portative fără globuri şi grătare de protecţie sau alimentarea prin cordoane 
improvizate ori uzate; 

g. Folosirea la corpurile de iluminat a filtrelor de lumină (abajoare) improvizate din carton, hârtie sau 
alte materiale combustibile; 

h. Utilizarea consumatoarelor  de energie electrică (radiatoare, reşouri, maşini de călcat, ciocane de 
lipit, etc.) fără luarea măsurilor de izolare a acestora faţă de elementele combustibile; 

i. Întrebuinţarea radiatoarelor şi a reşourilor electrice în condiţii care prezintă pericol de incendiu, 
precum şi lăsarea sub tensiune a acestora, fără supraveghere, după terminarea programului de 
lucru; 

j. Introducerea conductorilor electrici fără ştecher în priză; 
k. Aşezarea pe motoarele electrice a materialelor combustibile (cârpe, hârtie, lemne, etc.), precum şi 

necurăţarea acestora de depunerile de praf, scame şi alte materiale combustibile; 
l. Lăsarea neizolată a capetelor conductoarelor electrice care sunt sub tensiune; 
m. Lăsarea sub tensiune a maşinilor, aparatelor, utilajelor şi  echipamentelor electrice, după terminarea 

folosirii sau a programului de lucru la acestea; 
n. Neîntreruperea instalaţiei electrice de iluminat în spaţiile de depozitare după terminarea activităţii în 

acestea; 
o. Folosirea siguranţelor fuzibile şi a dispozitivelor de protecţie defecte, improvizate sau cu o rezistenţă 

electrică mai mare decât cea stabilită pentru instalaţiile, maşinile, utilajele, aparatele şi 
echipamentele respective. 

 
 
  



 

REGULI DE COMPORTARE ŞI ACŢIUNE LA ÎNZĂPEZIRI ŞI 

ÎNGHEŢURI 

 

 

În cazul unor înzăpeziri cetăţenii trebuie să respecte următoarele reguli: 

 

- să se informeze permanent asupra condiţiilor atmosferice folosind radioul şi 

televiziunea; 

- să fie pregătiţi pentru a rezista acasă – să aibă pregătită rezerva de apă, 

alimente, medicamente şi combustibil, să fie asigurat cu mijloace de încălzit şi 

preparat hrana; 

- să pregătească mijloace de iluminat independente de reţeaua electrică; 

- să pregătească şi să aibă la îndemână mijloace  pentru degajarea zăpezii; 

- la părăsirea locuinţei să poarte îmbrăcăminte călduroasă de iarnă; 

- să nu circule, pe jos, pe partea carosabilă a drumului şi pe sub streşini, unde 

există pericolul căderii zăpezii şi a ţurţurilor, de asemenea  să nu se parcheze 

atutoturismele în aceste zone; 

- să evite călătoriile dacă acestea nu sunt strict necesare; 

- dacă totuşi este necesar, să plece în călătorie îmbrăcat adecvat, să 

călătorească ziua şi să folosească şoselele  principale; 

- în cazul deplasărilor cu autoturismul, maşina să fie echipată cu lanţuri 

pentru zăpadă, răzuitoare, cablu de remorcare şi combustibil de rezervă; 

- să fie informat cineva din familie asupra  traseului pe care urmează să-l 

parcurgeţi;  

- dacă mijlocul de transport se strică, să nu intre în panică, să ţină luminile 

aprinse şi să emită semnale de avarie; 

- să nu părăsească mijlocul de transport pentru a nu se rătăci; 

- pe timpul staţionării autovehiculului, este interzis dormitul în interiorul 

acestuia cu motorul pornit, este recomandat oprirea funcţionării motorului, 

aerisirea periodică a cabinei autoturismului, existând pericolul intoxicării cu 

monxid de carbon; 

- să informeze autorităţile sau serviciile de urgenţă abilitate, prin orice 

mijloace, inclusiv telefonic, prin apelarea numărului 112; 

se interzice practicarea  sporturilor de iarnă în locuri neamenajate,  unde nu sunt 

unităţi de căutare-salvare, descarcerare, prim ajutor medical şi transport la o 

unitate spitalicească 



 

MĂSURI DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR  

ÎN TABERELE DE COPII ŞI ELEVI 
 

Este interzis fumatul in spatiile de cazare sau servire a mesei, precum si in toate 

spatiile inchise din centrele de agrement.  

Este interzisa folosirea chibriturilor sau a altor surse ce pot genera incendii.  

Este interzis sa se umble la instalatiile electrice, prize, intrerupatoare, tablouri 

de sigurante, precum si folosirea unor instalatii improvizate.  

Orice defectiune se semnaleaza personalului de serviciu si/ sau 

administratorului, urmand a fi inlaturata numai de catre personal calificat si autorizat.  

Se interzice amplasarea in camere a unui numar de paturi peste numarul admis, 

pentru mentinerea libera a circulatiilor interioare din camere, in vederea asigurarii 

conditiilor de evacuare operativa in cazul producerii unei situatii de urgenta.  

Se asigura practicabilitatea permanenta si la gabaritele proiectate a tuturor cailor 

de evacuare din cladiri si a functionarii iluminatului de securitate pentru evacuarea din 

cladire. 

Se asigura necesarul de mijloace tehnice de aparare impotriva incendiilor 

aferente constnrctiilor si instruirea intregului personal al taberelor, precum si a 

conducatorilor de grup si insotitorilor, de catre administratorii obiectivelor, asupra 

utilizarii acestora.  

Se instituie unele proceduri eficiente de anuntare a utilizatorilor asupra 

producerii unei situatii de urgenta pe intreaga durata cat acestia se afla in cladiri (atat 

pe timp de zi, cat si pe timp de noapte).  

Se elimina orice deficiente la sistemele de inchidere/ incuiere a usilor 

camerelor/ dormitoarelor pe durata prezentei copiilor si tinerilor in acestea. pentru 

eliminarea posibilitatii de blocare accidentala a acestora si se interzice incuierea 

camerelor/ dormitoarelor pe durata prezentei copiilor si tinerilor in interior.  

Se asigura supravegherea permanenta a copiilor/ elevilor atat pe durata 

desfasurarii activitatilor planificate, cat si pe perioadele de odihna cu prioritatea celor 

cu varste mai mici de 14 ani, de catre conducatorii de grup si insotitori. 

Se efectueaza instruirea de catre administratorii obiectivelor a conducatorilor de 

grup si insotitorilor. a copiilor si tinerilor, asupra regulilor de aparare impotriva 

incendiilor ce trebuie respectate si, in mod obligatoriu, in prima zi a fiecarei serii, se va 

executa un exercitiu de evacuare din cladiri/ corturi etc., in cazul ipotetic al unei 

situatii de urgenta.  

Focurile de tabara se organizeaza la distante de siguranta fata de constructii, 

vegetatie, autovehicule, numai pe timp fara vant si cu respectarea regulilor de aparare 

impotriva incendiilor, in spatii special amenajate si nu se permite apropierea copiilor 

de acestea la distante care sa 1e puna viata in pericol.  

De asemenea este obligatorie stingerea focarelor, in totalitate, 1a finalul activitatii.  

Se va colabora cu reprezentantii inspectoratelor pentru situatii de urgenta judetene/ a1 

municipiului Bucuresti sau cu reprezentantii serviciului voluntar pentru situatii de 

urgenta cel mai apropiat pentru desfasurarea in conditii de siguranta a activitatiilor sus 

mentionate.  

 



 

MĂSURI SEZONIERE DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR 

LA GOSPODĂRIILE CETĂŢENEŞTI 
 

  
Principalele recomandări privind protecţia contra incendiilor la mijloacele şi sistemele de încălzire 

locală: 

 

1. Reguli şi măsuri de prevenire şi stingere a incendiilor la instalarea şi folosirea sobelor: 

    a) sobele de metal nu trebuie să fie instalate la o distanţă mai mică de 1 m faţă de pereţii din lemn sau 

din alte materiale ce se pot aprinde uşor. Când pereţii de scândură sunt izolaţi, distanţa poate fi de 70 

cm. Izolarea se face prin căptuşirea peretelui cu cărămizi aşezate pe o suprafaţă care să depăşească cu 50 

cm dimensiunile sobei, vertical şi orizontal; 

    b) este interzis ca sobele de metal să fie aşezate direct pe duşumeaua de scânduri. Dacă înălţimea 

picioarelor sobelor depăşeşte 25 cm, ele vor fi aşezate pe un postament de cărămidă cu o grosime de 7 

cm. Dacă picioarele sobelor au înălţimea sub 25 cm, postamentul va avea grosimea de 25 cm. 

Postamentul trebuie să depăşească perimetrul sobei cu 25 cm, iar în faţa uşii cu 50 cm; 

    c) nu este permis să se folosească sobe cu uşitele de alimentare cu combustibil defecte; 

    d) este interzis a se aprinde focul în sobă cu benzină sau cu alte lichide inflamabile, în asemenea 

condiţii încât să prezinte pericol de incendiu, ori să se ardă în sobă lemne lungi, netăiate, care pe timpul 

arderii nu intră în întregime în sobă; 

    e) sobele (cu sau fără acumulare de căldură) vor avea pe duşumea, în faţa uşilor de alimentare, o tablă 

metalică cu dimensiunile de 70 x 50 cm; 

    f) nu este permis să se pună la uscat la mai puţin de 1 m depărtare de sobele metalice haine, rufe sau 

alte obiecte casnice care se pot aprinde uşor. De asemenea, astfel de obiecte nu trebuie să se pună pe 

sobele de teracotă sau în imediata lor apropiere; 

    g) focul în sobe nu trebuie lăsat fără supraveghere sau în grija copiilor; 

    h) se va urmări ca sobele de metal sau de teracotă să nu se încălzească peste măsură, deoarece pot 

aprinde uşor obiectele din jur; 

    g) cenuşa rezultată în urma arderii  se va depozita într-o groapă anume amenajată (după ce, mai întâi, 

a fost stins cu apă jăraticul rămas în cenuşă). 

 

2. Reguli şi măsuri de apărare împotriva incendiilor la exploatarea coşurilor de evacuare a 

fumului

 şi burlanelor: 

    a) coşurile de zid vor fi izolate faţă de elementele combustibile ale planşeelor şi acoperişurilor, astfel: 

    - la trecerea prin planşeu, prin îngroşarea zidăriei de cărămidă a coşurilor la 25 cm. În spaţiul dintre 

coş şi planşeu se introduc materiale termoizolante (un strat de azbest sau două straturi de pâslă îmbibate 

cu argilă etc.); 

    - la trecerea prin acoperiş, prin lăsarea unei distanţe de cel puţin 10 cm între faţa exterioară a zidăriei 

coşului şi elementele acoperişului, iar golul produs se închide cu un şorţ de tablă; 

    b) nu este permis ca în coşuri să fie zidite elemente combustibile ale acoperişului, planşeului etc.; 

    c) coşurile se prelungesc deasupra acoperişului cu 0,5-0,8 metri; 

    d) coşurile pentru evacuarea fumului vor fi permanent întreţinute fără crăpături şi curăţate cel puţin o 

dată pe an, înaintea sezonului rece. Este interzis a se folosi coşurile de zid netencuite; 

    e) burlanele din metal nu vor fi instalate la o distanţă mai mică de 70 cm faţă de pereţii de scândură 

sau paiantă. 
 

                                                 

 Ştiaţi că pentru stingerea unui început de incendiu la coşurile de evacuare a fumului (atunci când arde doar funinginea) 

substanţe de stingere mai eficiente decât apa sunt oţetul alimentar şi apa carbogazoasă (sifonul, apa minerală carbogazoasă)? 


