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Obiective Perioada

1 - m ăsuri de prevenirea şi. stingerea incendiilor privind folosirea sobelor, 
depozitarea jaru lu i şi cenuşii;

- m ăsuri de prevenirea şi stingerea incendiilor privind folosirea afum ătorilor;
IANUARIE

2 - m odul de întreţinere şi exploatarea instalaţiilor de încălzire cu sobe;
- întreţinerea şi exploatarea instalaţiilor electrice de ilum inat şi forţă;
- dotarea cu m ijloace de prim ă intervenţie a gospodăriei şi folosirea acestora

în cadrul unor acţiuni de stingere a incendiilor din cadrul localităţii;

FEBRUARIE

3 - educarea copiilor privind evitarea jocului cu focul;
- respectarea regulilor şi m ăsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor la 

folosirea coşurilor şi burlanelor;
- respectarea regulilor şi m ăsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor în 

podurile caselor;
- modul de utilizare a focului deschis în conform itate cu Ord. nr. 163/2007 

pentru aprobarea N orm elor generale de apărare îm potriva incendiilor;
- inform area populaţiei privind arderea resturilor vegetale.

MARTIE

4 - controlul instituţiilor de cult prem ergător sărbătorii de Paşti;
- m ăsuri specifice de prevenirea şi stingerea incendiilor pe timpul 
sărbătorilor pascale;
- inform area populaţiei privind măsurile de prevenirea şi stingerea 

incendiilor pe tim pul curăţeniei de prim ăvară;
- respectarea regulilor şi m ăsurilor preventive la folosirea buteliilor de gaze 
lichefiate.

APRILIE

5 reguli de com portare în cazul producerii unor situaţii de urgenţă: 
incendii, cutrem ure, inundaţii, alunecări de teren, înzăpeziri, m uniţie 
neexplodată;
sprijinirea cercurilor de elevi „Prietenii pom pierilor” în  desfăşurarea 
activităţilor proprii;

- m ăsuri de prevenirea şi stingerea incendiilor prem ergătoare sezonului 
estival.

MAI

6 inform area persoanelor şi societăţilor cu specific de lucrări agricole 
privind regulile psi prem ergător şi pe tim pul cam paniei agricole de vară; 
inform area cetăţenilor privind depozitarea furajelor şi cerealelor; 
angrenarea m em brilor SVSU în activităţi practice, în vederea participării 
la concursurile profesionale -  faza judeţeană.

IUNIE



7 supravegherea locurilor de recoltare în lan la cerealele păioase; 
m odul de depozitare a furajelor, m aterialului lem nos şi a resturilor 
m enajere în cadrul gospodăriei;
m ăsuri de prevenire şi stingere a incendiilor specifice perioadelor 
caniculare şi secetoase (puncte de distribuţie butelii cu GPL, staţii de 
distribuţie carburanţi, depozite deschise de material lemnos, fond 
forestier şi pajişti).

IULIE

8 executarea controlului la unităţile şcolare înaintea începerii anului şcolar;
inform area cetăţenilor privind interdicţia arderii resturilor vegetale pe
loturile recoltate;
m odul de anunţare a incendiilor;
modul de m ânuire a m ijloacelor de prim ă intervenţie;
modul de evacuare a persoanelor, anim alelor şi bunurilor m ateriale;
obligaţii în cazul unor incendii la obiective, spaţii sau suprafeţe
îm pădurite aparţinând domeniului public sau privat al prim ăriei.

AUGUST

9 tem e de învăţăm ânt privind prevenirea şi stingerea incendiilor se vor 
prelucra cu copiii preşcolari şi elevii clasele I-VIII; 
inform area populaţiei privind regulile de prevenire a incendiilor la 
folosirea energiei electrice;
m odul de utilizare a focului deschis în conform itate cu Ord. nr. 163/2007 
pentru aprobarea N orm elor generale de apărare îm potriva incendiilor.

SEPTEMBRIE

10 m odul de depozitare a furajelor, m aterialului lemnos şi a resturilor 
m enajere în cadrul gospodăriei;

- prevenirea incendiilor generate de dispozitivele şi aparatele electrice;
- prevenirea incendiilor provocate de fumat.

OCTOMBRIE

11 inform area populaţiei privind regulile de prevenirea şi stingerea 
incendiilor pe tim pul sezonului rece, folosirea afum ătorilor; 
inform area cetăţenilor privind utilizarea m ijloacelor de încălzit pe timpul 
sezonului rece;

- reguli de com portare în cazul producerii unor situaţii de urgenţă: 
incendii, cutrem ure, inundaţii, alunecări de teren, înzăpeziri, m uniţie 
neexplodată (adaptate elevilor).

NOIEMBRIE

12 inform area cetăţenilor privind folosirea m ijloacelor explozive pe timpul 
sărbătorilor de iarnă;
supravegherea instituţiilor de cult pe timpul desfăşurării sărbătoririi 
C răciunului;
supravegherea locurilor unde se desfăşoară activităţi de sărbătorire a 
Anului Nou;
supravegherea locurilor unde sunt manifestări ce folosesc m ijloace 
pirotehnice (jocuri de artificii) cu prilejul Anului Nou.

DECEMBRIE
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