
 

 

REGULI ŞI MASURI SPECIFICE DE PREVENIRE A INCENDIILOR LA 

EXPLOATAREA CONSTRUCŢIILOR ŞI SPAŢIILOR AFERENTE 

LĂCAŞURILOR DE CULT 

 

          Având în vedere că in perioada sărbătorilor creştineşti bisericile cunosc un număr sporit de 
credincioşi care le frecventează, recomandăm persoanelor implicate în administrarea acestor lăcaşuri să 
cunoască şi să respecte următoarele măsuri de apărare împotriva incendiilor : 
 
- Accesului credincioşilor în incintă se permite doar în limita capacităţii construcţiei, în scopul evitării peste 

capacitatea bisericii, în scopul evitării producerii unor accidente; 
- Se menţin uşile de acces /evacuare în poziţia deschisă, în mod obligatoriu, pe timpul slujbelor religioase cu public 

numeros. În condiţiile unui număr foarte mare de participanţi se recomandă organizarea slujbelor religioase în aer 
liber; 

- Parcarea autoturismelor persoanelor care participă la slujbele religioase cu public numeros ori a autocarelor şi 
microbuzelor se face astfel încât să nu se blocheze căile de acces pentru autospecialele de intervenţie ale serviciilor 
profesioniste ori voluntare pentru situaţii de urgenţă la un eventual incendiu; 

- Se asigură supravegherea sobelor şi a celorlalte mijloace de încălzire cu/fără acumulare de căldură, din construcţii, 
pe tot timpul funcţionării şi se întrerupe alimentarea acestora înainte de începerea slujbelor religioase; 

- Mijloacele  de încălzire se amplasează la distanţe de siguranţă faţă de elementele de construcţie, decorurile sau 
mobilierul combustibile; 

- Se asigură întreţinerea corespunzătoare, verificarea periodică şi remedierea tuturor defecţiunilor de la instalaţiile 
electrice, sistemele de încălzire utilizate, aparatele de preparat şi încălzit hrana şi coşurile de fum, de către personal 
autorizat; 

- Se asigură amenajarea unor locuri speciale pentru depunerea lumânărilor aprinse, în timpul slujbelor religioase, în 
exteriorul lăcaşului de cult şi la distanţe de siguranţă faţă de construcţii, vegetaţie, arbori etc., de preferinţă în tăvi 
metalice umplute cu nisip şi acestea se supraveghează pe toată durata menţinerii aprinse a lumânărilor; 

- Pe timpul desfăşurării slujbelor religioase cu public numeros se evacuează, din interiorul lăcaşului de cult, 
covoarele, mochetele, scaunele şi băncile nefixate ferm în pardoseală; 

- Se interzic amenajarea de arhive şi depozitarea materialelor (de exemplu registre, cărţi, albume, lumânări, icoane 
pe lemn etc) în lăcaşurile de cult (inclusiv în poduri, balcoane); 

- La terminarea programului de lucru, instalaţia electrică din aceste spaţii se deconectează de la sursele de 
alimentare, cu excepţia iluminatului de siguranţă şi a celui care alimentează sistemele şi instalaţiile de semnalizare 
şi stingere a incendiilor.  

 
 
          La anexele gospodăreşti din incinta aşezămintelor monahale se au în vedere următoarele măsuri 
principale : 
 
- se interzice instalarea de cuptoare, maşini de gătit sau a se folosi bucătării improvizate lângă casele de locuit, în 

aproprierea grajdurilor şi magaziilor, a locurilor de depozitare a furajelor şi a altor materiale combustibile; 
- se interzice utilizarea focului deschis pentru diverse activităţi gospodăreşti (de exemplu pentru arderea gunoaielor, 

prepararea diverselor produse culinare) în aproprierea  construcţiilor; 
- în cazul iluminatului electric , nu este permisă folosirea instalaţiilor improvizate sau cu defecţiuni ce se pot produce 

scurtcircuite sau alte evenimente de natură electrică, 
- cenuşa rezultată în urma utilizării, pentru încălzire, a combustibilului solid, nu se aruncă la întâmplare pe terenuri 

agricole, în curţi, lângă furaje, grajduri sau în vecinătatea altor materiale combustibile, cenuşa se depozitează într-o 
groapă special amenajată, după ce, în prealabil, a fost bine stinsă cu apă. 

 
ÎN CAZUL PRODUCERII UNUI INCENDIU SE VA ACŢIONA DE URGENŢĂ PENTRU : 

 

- evacuarea tuturor ocupanţilor clădirii precum şi a bunurilor importante adăpostite, în 
ordinea valorii; 

- anunţarea incendiului la numărul de apel unic 112; 
- stingerea incendiului cu mijloacele de primă intervenţie. 

 

 


