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  MĂSURI PENTRU PREVENIREA  

  INCENDIILOR PE TIMPUL PERIOADELOR 

CANICULARE SI SECETOASE 

 

 

 În condiţiile caracteristice temperaturilor atmosferice ridicate, creste riscul de 

incendiu, în special, în zonele împădurite, pe păşuni, pe terenurile  cultivate cu cereale 

păioase de pe raza Municipiului şi localităţilor aparţinătoare, în locurile frecventate de 

către turişti, în depozitele de furaje din gospodăriile populaţiei precum şi în locuinţele 

cetăţeneşti prin folosirea, focului, aparatelor electrice etc. fără respectarea regulilor de 

prevenire. 

 Deasemenea creste pericolul producerii de explozii urmate de incendii la locurile 

de depozitare şi comercializare a buteliilor de gaze petroliere lichefiate. 

 Pentru îndepărtarea pericolului de incendiu în această perioadă (şi nu numai) este 

necesar a se respecta următoarele masuri: 

1. In locurile în care vegetaţia este uscata ca urmare a secetei, aprinderea focurilor nu 

este permisa sub nici un motiv; 

2. Indiferent de proprietate, aprinderea focului nu este permisa dacă nu au fost luate 

toate masurile de siguranţă (îndepărtarea materialelor combustibile din zona , 

supravegherea permanentă, asigurarea măsurilor de stingere sau de anunţare a forţelor 

de intervenţie etc.) și exista pericolul scăpării de sub control sau sunt ameninţate 

vecinătăţile; 

3. Se interzice aprinderea focului pe timp de vânt, chiar și în gospodăria proprie; 

4. Se interzice aprinderea focului în apropierea culturilor agricole și a fondului forestier; 

5. Observarea, în permanenta a zonelor cu culturi agricole, a celor de agrement şi   

fondului forestier identificarea posibilităţilor pentru alertarea forţelor specializate, a 

cetăţenilor şi autoritarilor locale în caz de incendiu și asigurarea unei intervenții optime; 

6. Se interzice arderea miriștilor de pe care s-au recoltat cerealele păioase; 

7. Profesorii şi educatorii care însoţesc grupurile de elevi în excursii vor stabili măsuri 

de supraveghere a elevilor și de interzicere a fumatului pentru toţi participanţii; 

8. Pe timpul transportului furajelor cu autovehicule trebuie avut în vedere buna 

funcţionare a acestora precum şi dotarea lor cu mijloace și materiale de stingere; 

9. Pentru alarmarea cetăţenilor se vor folosi mijloacele de înștiințare și alarmare, 

clopotele bisericilor, semnale la care toţi cetăţenii sunt obligaţi sa intervină pentru a 

împiedica extinderea incendiului și a limita pagubele ce ar putea fi produse; 

10. La igienizarea păşunilor se vor îndepărta toate materialele din sticla care pot deveni 

în anumite condiții focalizatori ai razelor solare; 

11. Responsabilii de cartiere vor lua masuri de organizare a observării şi anunțării 

oricărui eveniment în timpul cel mai scurt, deasemenea vor verifica modul de respectare 

a prezentelor masuri de către persoanele autorizate sa practice stupăritul; 



12. Prezentele masuri vor fi afişate în locuri vizibile şi frecventate de public precum şi   

pe traseele turistice de pe raza Municipiului; 

13. Persoanele fizice şi juridice, răspund potrivit legii, de toate efectele nocive ale 

incendiilor generate de:  

- existenta sau utilizarea construcţiilor, echipamentelor, mijloacelor, utilajelor şi   

instalaţiilor pe care le deţin sau administrează ;  

- produsele pe care le folosesc sau le prelucrează, le furnizează, le transporta, le 

stochează sau le comercializează . 

     Persoanele fizice şi  juridice sunt obligate sa respecte în orice împrejurare normele de 

prevenire a incendiilor și să nu primejduiască, prin deciziile și faptele lor, viața, bunurile 

şi mediul. 

     Orice persoana care observa un incendiu are obligaţia de a anunţa prin orice mijloc 

pompierii, S.V.S.U. sau politia, după caz, şi sa ia masuri după posibilităţile sale, pentru 

limitarea și stingerea incendiului. 

     În caz de incendiu, orice persoană are obligaţia de a acorda ajutor când și cât este 

rațional posibil, semenilor săi aflaţi în pericol sau în dificultate, din proprie iniţiativa ori 

la solicitarea victimei, a autoritarilor administraţiei publice sau a reprezentanților 

acestora ,precum și a pompierilor. 

     În cazul incendiilor produse la păduri, la plantații și la culturile agricole, persoanele 

fizice și juridice aflate în apropiere au obligaţia să intervină cu mijloacele de care 

dispun, fără a fi solicitate. 

14. Responsabilii de cartier sunt, reprezentanţii primarului în localităţile aparţinătoare 

municipiului, deci pot solicita ajutor oricărei persoane fizice sau juridice. 

 

ORICE EVENIMENT VA FI IMEDIAT ANUNTAT LA: 

-PRIMARIA MUNICIPIULUI RESITA – TEL.211692 

-SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ – 

TEL.0255214800; 

-INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

„SEMENIC”AL JUD. CARAŞ - SEVERIN  LA TEL. 

0255211213,   0255211214 

SAU 

SERVICIUL UNIC DE URGENŢĂ  112 
 

 

 

 

 

PREȘEDINTELE COMITETULUI LOCAL  

PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ AL MUN. REȘIȚA 

PRIMAR, 

IOAN POPA 

 
 

 

 

 

 


