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GRAFICUL DE INFORMARE PUBLICA PE ANUL 2012 

COMUNA BORLESTI JUDETUL NEAMT 

 

        In conformitate cu OMAI 160/2007, SECTIUNEA a 4-a privind informarea preventiva si pregatirea 

populatiei si a art.42, informarea preventiva reprezinta ansamblul de masuri si activitati planificate si 

desfasurate de Inspectia de Prevenire si inspectiile judetene in scopul informarii populatiei si a diferitelor 

categorii socioprofesionale asupra tipurilor de riscuri generatoare de situatii de urgenta, a masurilor de 

prevenire a acestora, precum si a comportamentului care trebuie urmat in cazul manifestarii diferitelor tipuri 

de risc. 

        Cadrul legal în care îşi desfăşoară activitatea S.V.S.U în comuna Borlesti este dat de Legea nr. 

481/2004 - Legea ProtecŃiei Civile modificată şi completată cu Legea 212/2006, Legea nr.307/2006 privind 

apărarea împotriva incendiilor, Ordinul nr.160/2007 privind regulamentul de planificare, organizare, 

desfăşurare a activităŃii de prevenire a situaŃii/or de urgenŃă, H.G. nr. 222/1997 privind organizarea şi 

conducerea acŃiunilor de evacuare in cadrul ProtecŃiei Civile, Ordinului nr. 638 din 12 mai 2005 pentru 

aprobarea Regulamentului privind gestionarea situaŃiilor de urgenŃă generate de inundaŃii, fenomene 

meteorologice periculoase, accidente la construcŃii hidrotehnice şi poluări accidentale, Ordinul nr. 718 din 

30 iunie 2005 pentru aprobarea Criteriilor de performanŃă privind structura organizatorică şi dotarea 

servicii/or voluntare pentru situaŃii de urgenŃă, Legii 215/2001 - Legea AdministraŃiei Publice Locale 

republicată. 

           

        Informarea publica a populatiei comunei Borlesti se regaseste in Graficul de control al populatiei 

comunei Borlesti si este prelucrat odata cu controlul executat la gospodariile populatiei, astfel: 

GRAFIC DE CONTROL 

 

Nr. 

Crt. 
Activitatea Luna 

1. 
Control la gospodăriile 

populaŃiei 
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

 Satul Borleşti      X     X  

 Satul Ruseni     X     X   

 Satul Mastacăn   X      X    

 Satul Şovoaia    X   X      

 Satul Nechit        X    X 

2. 
Control la unităŃile 

sanitar veterinare 
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

 Dispensarul uman   X     X     

 Dispensarul veterinar    X     X    

3. 
Control la unităŃile de 

învăŃământ 
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

 Şcoala nr.1 Borleşti   X  X        

 Şcoala nr.2 Borleşti   X   X       

 Şcoala nr.3 Borleşti   X    X      

 Şcoala nr.1 Ruseni   X     X     

 Şcoala nr.2 Ruseni   X      X    

 Şcoala nr.3 Ruseni   X       X   

 Şcoala nr.1 Mastacăn   X        X  

 Şcoala nr.1 Şovoaia   X         X 

 Şcoala nr.1 Nechit   X        X  

 GrădiniŃa Borleşti   X       X   

 GrădiniŃa Ruseni   X      X    

 GrădiniŃa Mastacăn   X     X     

4. 
Controale la unităŃile 

de cult şi cultură  
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

 Parohii Borleşti   X      X    

 Parohii Ruseni   X X         

 Parohii Mastacăn   X  X        

 Parohii Nechit   X   X       

 Parohii Şovoaia   X    X      

 Cămine culturale   X     X     

 

         

 

 

Elementele urmarite la informarea populatiei sunt urmatoarele: 

I.LA GOSPODARIILE CETATENESTI 

 

1. Instalatii de incalzire centrala 

 Instalatiile de incalzire centrala se pot amplasa in ansamblul cladirii de locuit sau in cladiri independente 

ori alipite acestora. 

(1)  Exploatarea acestor instalatii se va face conform prescriptiilor tehnice date de producator. 

(2)  Cosurile si canalele de fum se realizeaza din materiale incombustibile rezis-tente la foc si la 

actiunea coroziva a fumului si gazelor de ardere. Acestea vor fi instalate corespunzator fata de elementele 

combustibile ale peretilor, planseelor sau acoperisurilor. 
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Pe timpul exploatarii instalatiilor se interzice: 

a) depozitarea in centrala (minicentrala) termica a unor utilaje sau materiale ce nu au legatura cu 

exploatarea acesteia; 

b) neechiparea centralei cu aparate de masura si control a temperaturii, presiunii din cazan si 

conducte, indicatoare de nivel pentru combustibil, supape de siguranta etc; 

c) neizolarea corespunzatoare a cosurilor de evacuare a fumului fata de materialele combustibile; 

d) depozitarea combustibilului in interiroul centralei (exceptie facand rezervorul de consum zilnic 

de la centralele pe combustibil lichid). 

 (1) Punerea in functiunea a injectoarelor de combustibil lichid sau arzatoarelor cu combustibil gazos se va face 

cu respectarea stricta a regulilor de aprindere, dupa cum urmeaza: 

a) verificarea focarului in vederea depistarii eventualelor scurgeri sau scapari de combustibil; 

b) ventilarea focarelor si canalelor de evacuare a gazelor inainte de punerea in func-tiunea, timp de 10 minute; 

c) aprinderea se va efectua respectand metoda “gaz pe flacara”. 

(1)  Sub injectoarele de combustibil lichid, in fata focarelor, vor fi prevazute tavi metalice umplute 

cu nisip, pentru colectarea eventualelor scurgeri. 

 

(2)  Centralele termice pe combustibil gazos vor fi puse in functiune numai dupa verificarea 

arzatatoarelor si controlul presiunilor in conductele de gaze. 

(3)  Oprirea functionarii cazanului se face respectand ordinea de inchidere a circuitelor, intai se 

inchid robinetele de alimentare cu combustibil, apoi cele de alimentare cu aer si la sfarsit circuitul 

aburului. 

(4)  Pentru asigurarea inchiderii, circuitul de alimentare al arzatorului va fi prevazut cu 2 ventile 

montate in serie, dintre care unul cu actionare manuala, marcandu-se vizibil pozitia „inchis” sau „deschis”. 

Centralele termice vor fi dotate cu stingatoare de incendiu cu praf si CO2 si spuma chimica. 

 

  

2. Mijloace incalzire cu si fara acumulare de caldura 

 

 La exploatarea sobelor cu sau fara acumulare de caldura se vor respecta urmatoarele reguli: 

a) in fata focarelor nu se vor amplasa materiale combustibile le mai putin de 1,25 m; 

b) depozitarea sau amplasarea materialelor combustibile se face la o distanta de 1 m fata de sobele 

fara acumulare de caldura si la 0,5 m la sobele cu acumulare de caldura; 

c) in fata usitei de alimentare, pardoseala combustibila se protejeaza cu o bucata de tabla metalica, 

avand dimensiunile de 70x50 cm; 

d) inainte de utilizare, sobele de incalzit si cosurile de fum se vor verifica si repara; 

e) in timpul functionarii sobelor, usitele focarului si cenusarului vor fi mentinute inchise si 

zavorate; 

f) cenusa se va evacua periodic, intr-un loc stabilit si amenajat in acest scop numai dupa ce se vor 

stinge resturile de jar; 

g) cosurile de fum vor fi tencuite, la exterior, pe distanta cuprinsa in podul cladirii, asigurandu-

se o izolare corespunzatoare a cosurilor fata de materialele combusti-bile ale elementelor de constructie. 

Pe timpul exploatarii sobelor se interzice: 

a) uscarea pe sobe a hainelor sau altor materiale combustibile; 

b) depozitarea materialelor combustibile deasupra sau langa soba; 

c) folosirea lemnelor mai lungi decat vatra focului; 

d) utilizarea sobelor fara usite la focare si cenusare; 

e) aprinderea focului in sobe cu benzina sau petrol; 

f) lasarea nesupravegheata a focului sau la indemana copiilor; 

g) supraincalzirea sobelor in timpul exploatarii. 

 

La sobele fara acumularea de caldura se vor respecta in plus: 

a) sobele metalice nu se vor amplasa direct pe dusumeaua de scandura; 

b) la sobele cu inaltimea picioarelor de minim 25 cm, pardoseala combustibila de sub aceasta se 

protejeaza printr-un strat izolator de caramida plina avand grosimea de 6 cm, postament ce trebuie sa 

depaseasca perimetrul sobei cu 25 de cm, stratul izolator se va realiza astfel: doua randuri de azbest si 

unul din tabla metalica, peste randuri de caramida (pe lat) cu mortar si argila. 

 

La sobele cu acumulare se vor mai avea in vedere urmatoarele: 

a) protejarea tavanelor combustibile prin tencuire sau acoperire cu un strat de azbest si tabla 

ce vor depasi perimetrul sobei cu cel putin 15 cm; 

b) atunci cand peretii incaperilor sunt executati din materiale combustibile, portiunea de 

perete de langa soba se va face din zidarie care va depasi marginile sobei cu minimum 50 cm pe toate 

directiile. 

 

La utilizarea gazelor naturale drept combustibil se va respecta: 

a) verificarea si mentinerea in buna stare de functionare a instalatiei (conducte, robinete, 

arzatoare); 

b) atunci cand se constata prezenta gazelor in incapere se va proceda la aerisirea acesteia, 

aprinderea focului numai dupa ce s-a efectuat aceasta operatie si certitudinea ca nu sunt scapari sau 

acumulari de gaze; 

c) aprinderea focului se face prin utilizarea unei torte, respectandu-se principiul „gaz pe 

flacara”; 

d) atat la aprinderea cat si la stingerea focului, gazele vor fi deschise si inchise mai intai 

de la robinetul principal si dupa aceea de la robinetul arzatorului. 
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3. Instalatiile electrice interioare 

 

(1) Tablourile electrice se vor amplasa in zone usor accesibile personalului de specialitate pentru 

intretinerea si in locuri ferite de deteriorari mecanice. 

(2)  Tablourile electrice si celelalte aparate si echipamente electrice individuale amplasate in 

incaperi, vor fi prevazute cu carcasa de protectie. 

(3)  Montarea cablurilor, sigurantelor, elementelor conductorilor si tablourilor direct pe elemente de 

constructie combustibile nu este admisa; 

(4)  Folosirea instalatiilor electrice provizorii nu este admisa, exceptie facand alimentarea cu 

energie electrica, in cazul executarii unor reparatii urgente. Instalatiile improvizate, sunt interzise; 

 

 

(1)  Corpurile de iluminat nu se vor suspenda de conductoarele care le alimenteaza, ele se vor fixa pe 

plafon cu carlige sau de perete prin console. 

(2)  Intreruperea si restabilirea circuitelor trebuie executate numai prin intermediul 

intrerupatoarelor. 

(3)  Este interzis sa se foloseasca instalatii si aparate electrice defecte sau improvizate cu 

conductori neizolati, cu prize sau intrerupatoare defecte, doze de derivatie fara capace; 

(4)  Se interzice folosirea sigurantelor supradimensionate la tablourile de distributie precum si 

solicitarea circuitelor de iluminat si forta; 

(5)  Executarea, intretinerea sau modificarea instalatiilor electrice se vor efectua numai de catre 

persoane autorizate; 

(6) Nu este permis sa fie lasat sub tenisune fara supraveghere, nici un aparat electric; 

(7) Nu se vor poza instalatii electrice in podul constructiilor; 

La montarea conductorilor aerieni se va respecta: 

a) fixarea izolatoarelor pe suporturi incombustibile, amplasate la distante admise de Normativul I.7; 

b) nu se vor folosi ca suporti arborii; 

c) acestea nu vor traversa depozite de furaje sau alte constructii. 

 

 4. Adaposturi de animale si pasari 

 

(1) Este interzis a se intra in garajuri si alte adaposturi cu lumanari, chibrituri aprinse sau lampi 

de iluminat cu petrol. 

(2)  In cazul iluminatului electric, nu este perimisa folosirea instalatiilor improvizate sau cu 

defectiuni care pot da nastere la scurtcircuite sau flame. 

(3)  Usile grajdurilor vor fi construite fara praguri si se vor deschide in afara. Nu este permisa 

blocarea usilor cu diferite obiecte sau materiale. 

(4)  In grajduri, fanare, este interzis fumatul, cu desavarsire. 

(5)  Mentinerea curateniei permanent in jurul grajdurilor, inlaturarea paielor si altor deseuri 

combustibile sunt obligatorii. 

(6)  In cazul folosirii unor mijloace de incalzire, alimentarea acestora se va face din exterior. 

(7)  Depozitarea materialelor inflamabile este strict interzisa. 

(8)  Cand nu exista iluminat electric, se admite folosirea in grajduri a felinarelor de vant, numai in 

timpul cat personalul desfasoara activitati in interior. 

 

 5. Depozite si furaje 

 

(1) Amplasarea depozitelor de furaje si plante tehnice se face la distanta de siguranta, astfel incat 

eventualele incendii produse la acestea sa nu pericliteze vecinatatile. Aceasta constituie o recomandare 

pentru toate persoanele fizice si o obligatie pentru persoanele juridice. 

(2)  Terenurile desintate pentru depozite vor fi curatite de vegetatie uscata, ce va fi indepartata. 

(3)  Terenurile destinate depozitarii permanente a furajelor si amplasate in afara gospodariei, 

trebuie sa fie imprejmuite. 

(4)  Este interzisa depozitarea furajelor sub retele electrice sau in apropierea cailor ferate. 

(5)  Este interzis fumatul si folosirea focului deschis, precum si intrebuintarea diverselor mijloace 

de iluminat cu flacara deschisa pe langa furaje sau alte materiale combustibile din apropiere. 

(6)  Focurile deschise sunt interzise in apropierea furajelor, precum si aruncarea cenusii in 

apropierea acestora. 

(7)  Se interzice jocul copiilor in apropierea depozitelor de furaje. 

 

6. Anexe gospodaresti 

 

(1) Este interzis a se instala cuptoare, masini de gatit sau a se folosi bucatarii improvizate langa 

casele de locuit, in apropierea grajdurilor si magaziilor, a locurilor de depozitare a furajelor si a altor 

materiale combustibile. 

(2)  Este interzis a se scoate burlane de metal pe fereastra sau sub streasina fara a fi izolate de 

partile combustibile ale constructiei. 

(3)  In cazul iluminatului electric, nu este  permisa folosirea instalatiilor improvizate sau cu 

defectiuni ce pot produce scurtcircuite sau alte evenimente de natura electrica. 

(4)  Este interzisa folosirea de afumatori improvizate care prezinta pericol de incendiu (in magazii, 

sub soproane sau in apropierea acestora). 

(5)  Cenusa nu trebuie aruncata la intamplare pe langa furaje, grajduri sau alte materiale 

combustibile. Cenusa va fi depozitata intr-o groapa special amenajata, dupa ce a fost bine stinsa cu apa. 

(6)  Este interzis sa se depoziteze in anexele gospodaresti, orice fel de lichid inflamabil cu 

excpetia celui necesar uzului casnic in cantitate de cel mult 25 l; aceasta se va pastra in bidoane bine 

inchise si la locuri ferite de posibilitatea incendierii. 
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7. Folosirea aparatelor de uz casnic 

 

(1) Este interzis a se manui si transporta butelii de gaz lichefiat, fara luarea masurilor de 

protectie impotriva loviturii, caderii si deformarii lor. 

(2)  Buteliile de aragaz nu se vor folosi fara regulator de presiune, cu garnituri dete-riorate, cu 

furtunul de cauciuc ce prezinta porozitati, crapaturi sau largiri la capete. 

(3)  Buteliile de gaze lichefiate nu se vor pastra in apropierea surselor de caldura sau sub actiunea 

directa a razelor solare. Distanta dintre buteliile de aragaz va fi de minim un metru iar fata de surse de 

caldura cu flacara deschisa de cel putin 2 m. 

(4)  Incercarea etanseitatii nu se face cu flacara deschisa. Aceasta se face numai cu emulsie de sapun 

si apa. 

(5)  Este interzisa folosirea buteliilor in pozitie culcata sau inclinata, ele vor fi utilizate numai 

in pozitie verticala, nu este permisa incalzirea buteliilor. Aprin-derea focului, in cazul folosirii gazelor 

lichefiate se face respectand principiul „gaz pe flacara”. 

(6)  Este interzisa transvazarea gazului din butelii in orice recipiente si de asemenea folosirea de 

butelii neomologate. 

(7) Lampile de iluminat si de gatit cu petrol trebuie sa fie in stare buna, rezervorul sa nu prezinte 

fisuri si sa nu aiba scurgeri, iar umplerea rezervoarelor sa se faca numai cand lampile sunt stinse. 

(8)  Nu este permis sa fie lasat sub tensiune fara supraveghere, nici un fel de aparat electric: 

televizor, radio, fier de calcat, resou, radiator. 

(9)  Fierul de calcat va fi asezat pe timpul folosirii, pe suport de sarma, din caramida sau alte 

materiale incombustibile. 

(10)  Copii nu vor fi lasati singuri in incaperi cu focul aprins in sobe, cu aragazul sau aparate 

electrice in functiune. 

(11)  Trebuie inlaturat cu desavarsire accesul copiilor la chibrituri, brichete, luma-nari sau alte 

asemenea surse de foc. 

 

8.Focuri deschise 

 

(1) Utilizarea focului deschis in locuri cu pericol de incendiu si pe timp de vant este interzis. 

(2)  Este interzisa utilizarea focurilor deschise la o distanta mai mica de 100 m de fondul forestier. 

(3)  Prepararea hranei prin utilizarea focului deschis in gospodariile populatiei se face numai in 

locuri amenajate, la distante incat sa nu permita propagarea focului la constructii, depozite, culture 

agricole, paduri, plantatii sau alte vecinatati. 

(4)  Arderea resturilor vegetale, gunoaiele, deseurile si alte materiale combustibile, se face in 

locuri special amenajate, ori pe terenuri pregatite, cu luarea masurilor ce se impun pentru impiedicarea 

propagarii focului la vecinati, asigurandu-se supra-vegherea permanenta a arderii, precum si stingerea jarului 

dupa terminarea activitatii. 

(5)  Se vor lua masuri pentru pentru preintampinarea jocului copiilor cu focul in conditii si in 

locuri in care se pot produce incendii, de catre persoanele care raspund potrivit legii, de cresterea, 

educarea si ingrijirea copiilor. 

 

 9. Magazii de cereale 

 

(1) Se interzice depozitarea cerealelor cu umiditate ridicata, deoarece prezinta pericol de incalzire 

si autoaprindere. 

(2)  Este interzisa folosirea oricaror instalatii electrice, neexecutate conform prevederilor legale. 

(3)  In aceste spatii este interzisa executarea lucrarilor de sudura electrica sau oxiacetilenica. 

(4)  Este strict interzisa pastrarea de materiale inflamabile sau care creaza pericol de explozie in 

spatiile de depozitare. 

(5)  Se interzice fumatul si folosirea focului deschis in interiorul magaziilor si depozitelor de 

cereale. 

 

10. Pe timpul sezonului rece 

 

(1) Se vor lua masuri de protejare impotriva inghetului a tuturor surselor de apa (bazine, rezervoare, 

hidranti exteriori) pentru a se putea folosi in caz de incendiu. 

(2)  Pe timpul iernii, la punctele de alimentare din surse naturale de apa (lacuri, rauri, bazine 

descoperite) se vor amenaja copci. Ele vor fi verificate periodic si mentinute in buna stare de utilizare. 

(3)  Caile de circulatie spre punctele de alimentare cu apa pentru stingerea incendiilor din surse 

naturale cat si din incinta agentilor economici, institutiilor, trebuie sa fie accesibile in tot timpul 

iernii. 

(4)  In cazul drumurilor de panta se vor asigura materiale (nisip, sare etc.), pentru ca 

autovehiculele de interventie sa nu patineze. 

(5)  In iernile cu caderi abundente de zapada se vor asigura echipe de deszapezire a cailor de 

circulatie spre sursele naturale de apa. 

(6)  Pe timpul rece, statiile de pompe si remizele serviciilor de pompieri vor fi incalzite. 

(7)  Conductele exterioare ce alimenteaza instalatiile de stingere (drancere, hidranti etc) se vor 

proteja contra inghetului. 

(8)  Stingatoarele cu spuma chimica ce sunt amplasate in afara incaperilor, odata cu sezonul rece, se 

vor pastra in incaperi pentru a fi ferite de inghet. 

(9)  Unde exista scari fixe de incendii, pe timpul iernii acestea se vor curata de gheata ori de cate 

ori este nevoie. 

(10) Se vor controla si repara defectiunile constatate la  conductele prin care se alimenteaza cu aburi 

sau apa calda, dispozitivele de incalzire a recipientelor, bazinelor, canalelor de conducte, caminelor etc. 

 

 


