
COMPARTIMENTUL PENTRU PREVENIRE 
SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ AL COMUNEI 

DOFTEANA 

MĂSURI DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR 

LA OBIECTIVELE DE CULT 

 
 Pe timpul procesiunilor religioase, folosirea focului deschis (lumânări, mijloace  

de aprindere) se va face cu luarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor; 

 În cadrul gospodăriilor, folosirea focului deschis și a lumânărilor aprinse se va 

face numai în locuri  care nu prezintă pericol de incendiu (nu se vor lăsa la 

îndemâna copiilor astfel de surse de aprindere); 

 Accesul credincioșilor în incinta lăcașului de cult se permite doar cu 

respectarea  Ordinului comun al Ministerului Sănătății/Minsterul Afacerilor 

Interne nr.1103/95/2021 pentru aprobarea regulilor privind accesul în lăcașele 

de cult, distanța minimă de siguranță și măsuri sanitare specifice pentru 

desfășurarea activităților religioase; 

 Se mențin ușile de acces/evacuare în poziție deschisă, în mod obligatoriu, pe 

timpul slujbelor religioase, se recomandă organizarea slujbelor în aer liber; 

 Parcare autoturismelor persoanelor care participă la slujbele religioase cu 

public numeros  se face încât să nu blocheze caile de acces pentru 

autospecialele de intervenție ale serviciilor profesioniste ori voluntare pentru 

situații de urgență la un eventual incendiu; 

 Se asigură amenajarea unor locuri speciale pentru depunerea lumânărilor 

aprinse , în timpul slujbelor religioase, în exteriorul lăcașului de cult și la 

distanțe de siguranță față de construcții, vegetație, arbori, etc. de pereferință în 

tăvi metalice umplute cu nisip și se supraveghează pe toată durata menținerii 

aprinse a acestora; 

 Pe timpul desfășurării slujbelor religioase se evacuează, din interiorul lăcașului 

de cult, covoarele , mochetele, scunele si băncile nefixate ferm de pardoseală; 

 Se interzice bocarea căilor de evacuare din construcții sau reducerea gabaritelor 

acestora prin depozitare de materiale, elemente de mobilier, obiecte 

electrocasnice, aranjamente florale, combustibili solizi , recipiente având 

combustibili lichizi ori altele similar; 

 Se instruiesc persoanele cu atribuții pe linia apărării împotriva incendiilor, 

precum și persoanele cu sarcini de supraveghere, pentru cunoaștereaa și 

respectarea regulilor de prevenire a incendiilor la exploatarea instalațiilor 

electrice, a sistemului existent de alarmare în caz de incendiu, utilizarea focului 

deschis cât și privind interdicția fumatului, la modul de folosire a mijloacelor 

de primă intervenție. 

 

 

 

 


