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OBIECTIVE
-masuri de prevenirea si stingeerea incendiilor privind
folosirea sobelor,depozitarea jarului si cenusii;
-dotarea cu mijloace de prima interventie a gospodariei si
folosirea acestora.
-modul de intretinere si exploatare a instalatiilor de
incalzire cu sobe;
-intretinerea si exploatarea instalatiilor electrice de
iluminat si forta.
-educarea copiilor privind evitarea jocului cu focul;
-respectarea regulilor si masurilor de prevenire si stingere
a incendiilor in podurile caselor.
-controlul institutiilor de cult premergator sarbatorii de
Paste;
-masuri specifice de prevenirea si stingerea incendiilor pe
timpul sarbatorilor pascale;
-informarea populatiei privind masurile de prevenirea si
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stingerea incendiilor pe timpul curateniei de primavera;
-respectarea regulilor si masurilor preventive la folosirea
buteliilor cu gaze lichefiate.
-reguli de comportare in cazul producerii unor situatii de
urgenta:incendii,cutremure,inundatii,alunecari de
teren,inzapeziri,munitie neexplodata;
-sprijinirea cercurilor de elevi”Prietenii pompierilor”in
desfasurarea activitatilor proprii;
-modul de utilizare a focului deschis in conformitate cu
Ord.163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de
aparare impotriva incendiilor;
-masuri de prevenirea si stingerea incendiilor
premergatoare sezonului estival.
-informarea persoanelor si societatilor cu specific de
lucrari agricole privind regulile P.S.I. premergator si pe
timpul campaniei agricole de vara;
-informarea cetatenilor privind depozitarea furajelor si
cerealelor;
-angrenarea membrilor S.V.S.U. in activitati practice,in
vederea participarii la concursurile profesionale-faza
judeteana.
-supravegherea locurilor de recoltare in lan la cerealele
paioase;
-masuri privind modul de depozitare a
furajelor,materialului lemons si a resturilor menajere in
cadrul gospodariei;
-masuri de prevenirea si stingerea incendiilor specifice
perioadelor caniculare si secetoase (puncte de distributie
butelii cu G.P.L.,statii de distributie carburanti,depozite
deschise de material lemons,fond forestier si pajisti).
-executarea controlului la unitatile scolare inaintea
inceperii anului scolar;
-informarea cetatenilor privind interdictia arderilor
resturilor vegetale pe loturile recoltate;
-modul de anuntare al incendiilor;
-modul de manuire al mijloacelor de prima interventie;
-modul de evacuare al persoanelor ,animalelor si
bunurilor materiale;
-obligatii in cazul unor incendii la obiective,spatii sau
suprafete impadurite apartinand domeniului public sau
privat al primariei.
-teme de invatamant privind prevenirea si stingerea
incendiilor se vor prelucra cu copii prescolari si elevii din
clasele I-VIII;
-informarea populatiei privind regulile de prevenire a
incendiilor prin folosirea energiei electrice.
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-modul de depozitare al furajelor,materialului lemons si a
resturilor menajere in cadrul gospodariilor;
-prevenirea incendiilor generate de dispozitivele si
aparatele electrice;
-prevenirea incendiilor provocate de fumat.
-informarea cetatenilor privind regulile de prevenirea si
stingerea incendiilor pe timpul sezonului rece,folosirea
afumatorilor;
-informarea cetatenilor privind utilizarea mijloacelor de
incalzipe timpul sezonului rece;
-reguli de comportare in cazul producerii unor situatii de
urgenta:incendii,cutremure,inundatii,alunecari de
teren,inzapeziri,munitie neexplodata (adaptate elevilor).
-informarea cetatenilor privind folosirea mijloacelor
explozive pe timpul sarbatorilor de iarna;
-supravegherea institutiilor de cult pe timpul desfasurarii
sarbatorii Craciunului;
-supravegherea locurilor unde se desfasoara activitati de
sarbatorire a Anului Nou;
-supravegherea locurilor unde sunt manifestari ce
folosesc mijloace pirotehnice(jocuri de artificii) cu
prilejul Anului Nou.
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