
 REGULI ŞI MĂSURI PSI LA GOSPODĂRIILE POPULAŢIEI 
 

    1. Reguli şi măsuri de prevenire la grajduri, magazii şi alte dependinţe: 

    a) este interzis a se intra în aceste construcţii cu lumânări, chibrituri aprinse sau lămpi de 

petrol, iluminatul realizându-se cu corpuri de iluminat electrice prevăzute cu globuri de 

protecţie sau cu felinare de vânt în stare bună; cablurile electrice vor fi pozate numai pe 

materiale incombustibile; 

    b) se interzice fumatul sau accesul cu foc deschis în aceste spaţii; 

    c) uşile grajdurilor vor fi construite fără praguri şi se vor deschide spre exterior. Nu este 

permisă blocarea uşilor cu diferite obiecte sau materiale; 

    d) încălzirea grajdurilor este admisă numai cu sobe cu acumulare de căldură, iar 

aprinderea şi alimentarea focului trebuie să se facă numai din exterior; 

    e) se interzice depozitarea în magazii sau în alte dependinţe a oricărui fel de carburant în 

cantitate mai mare decât cea stabilită de reglementările în vigoare; 

    f) este interzisă folosirea afumătorilor improvizate, care prezintă pericol de incendiu, în 

magazii, şuri sau instalate în apropierea materialelor combustibile. 

    2. Respectarea regulilor şi măsurilor de prevenire la depozite de furaje, paie şi alte 

materiale: 

    a) furajele, paiele şi alte materiale combustibile vor fi depozitate, după posibilităţi, cât mai 

departe de casă, bucătării de vară, cuptoare, magazii etc.; 

    b) este interzisă folosirea focului deschis sau a mijloacelor de iluminat cu flacără deschisă 

pe lângă furaje şi materiale combustibile; 

    c) focurile deschise făcute în curţi, la o distanţă mai mare de 10 m faţă de depozitele de 

furaje, paie şi alte materiale, trebuie atent supravegheate, în locuri special amenajate (gropi), 

iar pe timp de vânt sunt interzise. 

    3. Respectarea regulilor şi măsurilor de prevenire la folosirea bucătăriilor de vară, 

cuptoarelor şi maşinilor de gătit: 

    a) este interzis a se instala cuptoare, maşini de gătit sau bucătării de vară improvizate în 

apropierea grajdurilor, şurilor, locurilor de depozitare a furajelor şi a altor materiale 

combustibile; 

    b) este interzis a se scoate burlanele de metal pe fereastră sau pe sub streaşină fără să fie 

izolate pe părţile combustibile ale construcţiei. Izolaţia se face pe o distanţă de 40 cm de o 

parte şi de alta a locului de trecere, prin lăsarea unei distanţe de 15 cm între faţa exterioară a 



burlanului şi elementele combustibile, precum şi prin îmbrăcarea burlanului cu un strat gros 

de 5 cm din vată de sticlă tencuită sau cu un strat echivalent de azbest. Când acoperişul este 

construit din material combustibil, nu este permisă scoaterea burlanului sub streaşină; 

    c) este interzisă aruncarea la întâmplare, pe lângă furaje, şuri, grajduri sau alte materiale 

combustibile, a cenuşii. Cenuşa se va depozita într-o groapă anume amenajată, după ce mai 

întâi a fost stins cu apă jăraticul rămas în ea. 

    4. Respectarea regulilor şi măsurilor 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 

muchie, 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 în 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 uşiţele 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 de cărămidă vor avea pe duşumea, în faţa uşilor, 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 zid 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 cărămidă să nu se încălzească peste măsură, 

deoarece pot aprinde uşor obiectele din jur. 

    5. Respectarea regulilor şi măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor la instalarea şi 

folosirea coşurilor 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 un strat de azbest sau două straturi de pâslă 

îmbibate cu argilă; 

    - 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 m; 

    d) coşurile de zid vor fi permanent întreţinute fără crăpături şi curăţate. 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. 

    6. Respectarea regulilor de prevenire a incendiilor la folosirea energiei electrice: 

    a) este interzisă folosirea instalaţiilor şi aparatelor electrice defecte sau improvizate, cu 

conductori neizolaţi, cu prize sau întrerupătoare defecte, doze şi derivaţii fără capace etc.; 

    b) este interzisă înlocuirea siguranţelor electrice cu sârmă, cuie etc. Siguranţele arse vor fi 

înlocuite numai de electrician autorizat; 

    c) nu este permisă lăsarea sub tensiune, fără supraveghere, a niciunui fel de aparat 

electric: fier de călcat, reşou, radiator etc.; 

    d) este interzisă executarea sau modificarea instalaţiilor electrice de către persoane 

neautorizate; 

    e) fiarele de călcat vor fi aşezate pe timpul folosirii pe suporţi de sârmă sau de cărămidă. 

    7. Respectarea regulilor de prevenire şi stingere a incendiilor la folosirea lămpilor de 

iluminat şi de gătit cu lichide inflamabile, precum şi la folosirea acestor lichide: 

    a) lămpile de iluminat şi de gătit cu petrol trebuie să fie în stare bună, rezervorul nu trebuie 

să fie spart, să aibă scurgeri, iar umplerea rezervoarelor trebuie să se facă când lămpile sunt 

stinse; 

    b) este interzisă aşezarea lămpilor de iluminat sau de gătit în apropierea obiectelor care se 

pot aprinde uşor sau în locuri unde din neglijenţă ar putea fi răsturnate, dând naştere la 

incendii; 

    c) lămpile de iluminat sau de gătit nu trebuie lăsate fără supraveghere pe timpul funcţionării 

lor; 



    d) este interzis să se depoziteze în locuinţe lichide inflamabile în cantităţi mai mari de 25 

litri. Această cantitate se va păstra în bidoane adecvate (metalice) bine închise şi la locuri 

ferite de posibilitatea incendierii; 

    e) curăţarea cu substanţe uşor inflamabile a parchetelor, a duşumelelor, a hainelor etc. nu 

este permisă în încăperi unde este aprins focul. 

    8. Respectarea regulilor şi măsurilor de prevenire privitoare la folosirea buteliilor de gaze 

lichefiate (aragaz): 

    a) este interzisă folosirea flăcării pentru verificarea etanşeităţii buteliei, garniturilor, 

regulatorului şi furtunului; 

    b) buteliile de gaze lichefiate nu se vor folosi fără regulator de presiune, cu garnituri 

deteriorate, cu furtun de cauciuc ce prezintă porozităţi, crăpături sau lărgiri la capete; 

    c) buteliile de gaze lichefiate nu se vor păstra în apropierea surselor de căldură sau sub 

acţiunea directă a razelor solare. Distanţa dintre butelie şi maşina de aragaz va fi de 1 m, iar 

faţă de o sursă de căldură cu o flacără deschisă, de cel puţin 2 m; 

    d) este interzis a se folosi buteliile în poziţie culcată sau înclinată; ele se vor folosi doar în 

poziţie verticală. Nu este permisă încălzirea buteliilor. Aprinderea focului, în cazul folosirii 

gazelor lichefiate, se va face respectându-se principiul "gaz pe flacără"; 

    e) este interzisă trecerea (transvazarea) gazului din butelie în orice alte recipiente. 

    9. Respectarea regulilor de prevenire şi stingere a incendiilor în podurile caselor: 

    a) este interzisă construirea de boxe de lemn sau depozitarea de materiale lemnoase, 

furaje ori de alte materiale combustibile în podurile caselor; 

    b) nu este permisă folosirea podurilor pentru bucătării sau spălătorii; 

    c) este interzisă folosirea afumătorilor improvizate în poduri; 

    d) este interzisă folosirea pentru iluminatul în poduri a lumânărilor etc.; pentru iluminat se 

vor folosi felinare de vânt în stare bună de funcţionare. 

    10. Educarea copiilor şi supravegherea lor pentru a nu provoca incendii: 

    a) copiii nu trebuie lăsaţi singuri în încăperi în care sunt sobe de încălzit sau de gătit, lămpi 

cu petrol pentru iluminat ori gătit în stare de funcţionare; 

    b) copiii nu trebuie lăsaţi să se joace cu focul (lămpi, lumânări, chibrituri, brichete, artificii 

etc.). Asemenea mijloace nu trebuie lăsate la îndemâna lor. 

    11. Respectarea regulilor privind protecţia împotriva inundaţiilor în zonele unde acest risc 

se manifestă cu precădere: 

    a) curăţarea şi întreţinerea şanţurilor şi rigolelor; 



    b) interzicerea blocării sau obturării podurilor ori podeţelor cu materiale care ar împiedica 

scurgerea apei. 

    12. Respectarea regulilor şi modului de comportare stabilite de autorităţi pentru diferite 

situaţii de urgenţă, în funcţie de riscurile identificate în plan teritorial. 

 

 


