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BULETIN INFORMATIV
MĂSURI ŞI ACTIVITĂŢI ORGANIZATORICE CU CARACTER
PREVENTIV PE TIMPUL SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ
În perioada premergătoare sărbătorilor de iarnă, cadrele Inspecţiei de Prevenire din
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ”Banat” al judeţului Timiş vor desfăşura o serie de activităţi cu
caracter preventiv - de informare şi control, privind respectarea măsurilor de apărare împotriva
incendiilor şi de verificare a modului de comportare în caz de incendiu la structurile de primire
turistice, unităţile de alimentaţie publică şi de agrement care organizează evenimente şi petreceri de
Crăciun şi Anul Nou. Totodată, se vor organiza activităţi preventive la unităţile de cult, premergător
desfăşurării serviciului religios dedicat acestor sărbători.
În acest sens, Inspectoratul a realizat o serie de materiale informative: pliant “Recomandări
pentru prevenirea incendiilor pe perioada sărbătorilor de iarnă la lăcaşurile de cult” şi afiş - “Reguli
şi măsuri de prevenire a incendiilor cu ocazia sărbătorilor de iarnă “, pentru conştientizarea populaţiei
asupra necesităţii respectării măsurilor de apărare împotriva incendiilor premergător, pe timpul şi după
desfăşurarea acestor sărbători.
Prezentăm câteva dintre principalele măsuri ce trebuie avute în vedere şi respectate:
a) La unităţile de cult:
 aducerea la cunoştinţa enoriaşilor, pe timpul desfăşurării manifestărilor religioase, a unor reguli
minimale ce trebuie respectate în biserică, în vederea prevenirii incendiilor;
 informarea asupra modului de comportare în cazul producerii unui incendiu în biserică;
 amplasarea mijloacelor de încălzire la distanţe de siguranţă faţă de elementele de construcţie,
decorurile sau obiectele de mobilier combustibile;
 amenajarea unor locuri pentru depunerea lumânărilor aprinse, aflate la distanţe de siguranţă
faţă de materialele combustibile - de preferinţă în tăvi metalice umplute cu apa sau nisip – şi
supravegherea acestora în permanenţă;
 interzicerea exploatării instalaţiilor electrice cu defecţiuni sau improvizaţii;
 dotarea corespunzătoare cu mijloace de primă intervenţie în caz de incendiu;
 interzicerea blocării sau îngustării căilor de acces, pe timpul slujbelor religioase cu public
numeros, pentru a asigura accesul autospecialelor de intervenţie ale pompierilor militari;
 deschiderea uşilor în sensul de evacuare al populaţiei;
 îndepărtarea covoarelor sau a mochetelor pe timpul desfăşurării slujbelor;
 amplasarea materialelor şi substanţelor combustibile la distanţă de siguranţă faţă de sursele de
căldură şi supravegherea acestora, astfel încât să nu fie posibilă aprinderea lor.

b) La stucturi turistice, unităţi de alimentaţie publică şi de agrement:
Reguli şi măsuri generale de apărare împotriva incendiilor
 Conducătorul unităţii asigură în permanenţă funcţionarea mijloacelor tehnice de apărare
împotriva incendiilor şi a instalaţiilor de protecţie împotriva incendiilor, din dotare, conform
reglementărilor tehnice şi la parametrii stabiliţi în proiecte tehnice.
 Reglementarea fumatului se stabileşte prin decizie sau alt act de autoritate, de către
conducătorul unităţii, în funcţie de riscul de incendiu, echiparea cu sisteme de protecţie şi alte
reglementări în vigoare.
 Camerele în care este admis fumatul se marchează corespunzător, iar sistemele de ventilare
prevăzute în aceste încăperi nu trebuie să asigure ventilaţia în alte părţi ale construcţiei în care este
obligatorie asigurarea unor zone libere de fum.
 În locurile unde este admis fumatul se asigură un număr suficient de scrumiere, care se
colectează şi se golesc periodic într-un recipient în care este interzisă colectarea altor materiale
combustibile, prevăzut cu capac, amplasat în exterior.
 Verificarea locurilor şi spaţiilor unde este admis fumatul se efectuează periodic, pentru a se
asigura că ţigările sunt stinse, conţinutul scrumierelor a fost colectat şi evacuat corespunzător şi că nu
există cazuri de aprindere a unor materiale combustibile.
 În cazul construcţiilor care fac obiectul prezentelor dispoziţii generale se interzice blocarea
căilor de acces şi intervenţie cu diferite materiale, mărfuri, precum şi prin parcarea mijloacelor de
transport şi se asigură curăţarea şi întreţinerea acestora pe timp nefavorabil, pentru a fi practicabile în
orice situaţie.
 Nu se admite amplasarea, pe căile de evacuare, a unor obiecte care pot îngreuna
evacuarea în caz de incendiu.
În scopul asigurării condiţiilor pentru evacuarea persoanelor se iau următoarele măsuri:
 Uşile, casele scărilor, ieşirile, precum şi traseele către acestea trebuie marcate cu indicatoare de
securitate prevăzute în reglementările în vigoare, astfel încât să fie vizibile ziua şi noaptea;
 Uşile de pe căile de evacuare se prevăd cu deschiderea în sensul deplasării persoanelor spre
exterior şi se menţin în permanenţă descuiate;
 Uşile pietonale utilizate pentru evacuare, în cazul clădirilor prevăzute cu uşi glisante sau
rotative, sunt menţinute în permanenţă practicabile;
 Pe căile de evacuare se interzice amplasarea oglinzilor sau vitrinelor pentru a nu dezorienta
utilizatorii structurii de primire turistice.
În scopul bunei organizări şi desfăşurări ale acestor evenimente, se vor avea în vedere şi Regulile şi
măsurile specifice privind apărarea împotriva incendiilor la stucturi turistice, unităţi de
alimentaţie publică şi de agrement prevăzute de O.M.A.I. Nr. 118/1709 din 20 mai 2010
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