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PROGRAM DE MĂSURI ÎN VEDEREA ACORDĂRII ASISTENŢEI 
PENTRU PREVENIREA INCENDIILOR LA GOSPODARIILE 

POPULAŢIEI 
 
 
 
 
 

Nr. 
crt. 

Luna Probleme de urmarit Executanti 

1 Ianuarie - masuri de psi privind folosirea sobelor, 
depozitarea jarului si cenusii 

- masuri psi privind folosirea afumatorilor 

Echipa de 
prevenire 

2 Februarie - executarea controlului la unitatile scolare 
privind folosirea mijloacelor de incalzire la 
unitatile de invatamint 

- teme de invatamint privind prevenirea si 
stingerea incendiilor se vor prelucra cu copiii 
prescolari si elevii clasele I-VIII 

Echipa 
prevenire si 
echipele de 
interventie 

3 Martie - planificarea activitatilor privind controlul la 
gospodariile populatiei perioada primavara - 
vara 

- informarea populatiei privind arderea 
resturilor vegetale 

Echipa 
prevenire si 
echipele de 
interventie 

4 Aprilie - controlul instituţiilor de cult premergător 
sărbatorii de Paşte 

- informarea populaţiei privind masurile psi pe 
timpul curaţeniei de primavară 

- controlul gospodariilor cetatenilor  
- supravegherea zonelor periculoase unde au 

fost provocate incendii in zonele limitrofe 
fondului forestier 

Echipa 
prevenire si 
echipele de 
interventie 

5 Mai - controlul unitatilor administrative 
apartinatoare primăriei 

- sprijinirea cercurilor de elevi „Prietenii 
pompierilor” in desfaşurarea activitaţilor 
proprii 

- masuri de psi premergatoare sezonului estival 

Echipa 
prevenire si 
echipele de 
interventie 

6 Iunie - informarea persoanelor si societatilor cu 
specific de lucrari agricole privind regulile psi 
premergator si pe timpul campaniei agricole 
de vara 

- informarea cetăţenilor privind depozitarea 

Echipa 
prevenire si 
echipele de 
interventie 



furajelor si cerealelor 
7 Iulie - supravegherea locurilor de recoltare in lan 

- verificarea modului de depozitare a furajelor 
Echipa 
prevenire si 
echipele de 
interventie 

8 August - executarea controlului la unitatile scolare 
inaintea inceperii anului scolar 

- planificarea activitatilor de control pentru 
perioada toamna – iarna 

- informarea cetatenilor privind interdictia 
arderilor resturilor vegetale pe loturile 
recoltate 

Echipa 
prevenire si 
echipele de 
interventie 

9 Septembrie - controlul la gospodariile cetatenesti pentru 
perioada toamna – iarna 

- informarea cetatenilor privind utilizarea 
mijloacelor de incalzit pe timpul sezonului rece 

Echipa 
prevenire si 
echipele de 
interventie 

10 Octombrie - controlul la gospodariile cetatenesti pentru 
perioada toamna – iarna 

- informarea cetatenilor privind utilizarea 
mijloacelor de incalzit pe timpul sezonului rece 

 

Echipa 
prevenire si 
echipele de 
interventie 

11 Noiembrie - planificarea activitatilor privind urmarirea 
masurilor de psi la unitatile apartinatoare 
primariei 

- informarea cetatenilor privind regulile de psi 
pe timpul sezonului rece, folosirea 
afumatorilor 

Echipa 
prevenire si 
echipele de 
interventie 

12 Decembrie - informarea cetatenilor privind folosirea 
mijloacelor explozive pe timpul sarbatorilor 

- supravegherea institutiilor de cult pe timpul 
desfasurarii sarbatoririi Craciunului 

- supravegherea locurilor unde se desfasoara 
activitati de sarbatorire a revelionului 

- supravegherea locurilor unde sunt manifestari 
ce folosesc mijloace pirotehnica (jocuri de 
artificii) cu prilejul Anului Nou 

Echipa 
prevenire si 
echipele de 
interventie 

 
 

 
 
   
 
 
                          Intocmit, 
              
                        SEF     SVSU 
 
          RADU  TUDOREL 


