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VĂ COMUNICĂM REGULILE ȘI MĂSURILE DE PREVENIRE A INCENDIILOR  
CE TREBUIE RESPECTATE LA GOSPODĂRIILE CETĂȚENEȘTI 

 
 Orice foc, fie cã este în interiorul locuinței sau în exteriorul ei, trebuie supravegheat. 

Se interzice folosirea chibriturilor, lumânãrilor, lãmpilor de iluminat cu petrol, în spații cu pericol de incendiu 
(depozite de furaje, grajduri, magazii, alte anexe, poduri, .) și explozie (în apropierea buteliilor de aragaz, 
instalațiilor de gaze naturale, încãperi în care depozitați produse petroliere), cât și la executarea lucrãrilor 
agricole . (în lanuri de cereale, pajiști.), în pãduri și în apropierea acestora. 
Este interzisã folosirea flãcãrii pentru verificarea etanșeitãții buteliei.  
In cazul în care butelia este defectã, flacãra, în prezența gazului scurs de la butelie, va produce o explozie. 

 
 Aparatele electrice, cablurile electrice, prizele și întrerupãtoarele cu defecțiuni sunt surse frecvente de incendiu. 

Pentru remedierea aparatelor și instalațiilor electrice defecte se apeleazã la specialiști. 
Nu utilizați aparatele electrice cu mâinile ude. Riscați sã vã electrocutați și sã suferiți arsuri. 
Nu trageți de cablul pentru debranșarea unui aparat electric. Acesta se poate deteriora, devenind o sursã de 
incendiu. 
Nu folosiți prize multiple: adeseori suprasolicitate, acestea se încãlzesc și existã riscul producerii unui incendiu. 
Nu cumpãrați jucãrii electrice care se conecteazã direct la prizã: o jucãrie prin care trece o tensiune de 220V 
poate fi periculoasã pentru un copil. Vã recomandãm jucãriile echipate cu un transformator de protecție care 
reduce tensiunea la o valoare inofensivã, de regulã de 12V. 
Nu amplasați un obiect metalic de lungime mare (scarã, țeavã, antenã) în apropierea unei linii electrice aeriene: 
aceasta conduce adesea la accidente mortale. 
In cazul unui scurtcircuit, se interzice folosirea, la înlocuirea siguranței, a unui fuzibil cu diametrul mai mare 
decât cel corect: prin utilizarea unui fuzibil mai gros, a lițelor, cuielor, monezilor, în cazul suprasolicitãrii rețelei 
electrice sau a unui scurtcircuit, acesta nu se mai poate topi, conducând la încãlzirea puternicã a cablului de 
alimentare sau a prizei, în aceste condiții putându-se declanșa un incendiu. 

 
 

Se interzice fumatul în locuri cu pericol de explozie și incendiu. 
Nu fumați în pat: riscați sã adormiți cu țigara aprinsã și sã produceți un incendiu. 

 
 Verificarea, curățarea și repararea coșurilor de fum se va face cel puțin o data pe an de cãtre personal  

specializat și autorizat. 
Neexecutarea  verificării, reparării şi curăţării periodice a coșurilor de fum, cel puţin o dată pe an, se 
sancţionează cu amendă de la 500 la 1000 lei. 

 

 

Se interzice folosirea buteliilor de gaze lichefiate fãrã regulatori (ceasuri) de presiune cu garnituri deteriorate ori 
cu furtunuri de cauciuc fisurate sau lãrgite la capete. 
Se interzice cu desãvârșire încercarea cu flacãrã a etanșeitãții buteliei, garniturilor regulatorilor de presiune sau 
a furtunului: verificarea se va face numai cu emulsie de apã cu sãpun. 
Se interzice așezarea sau pãstrarea buteliilor de gaze în apropierea oricãror surse de cãldurã ori sub acțiunea 
directã a razelor solare. 
Se interzice încãlzirea buteliilor ori folosirea acestora în poziție culcatã, rãsturnatã sau înclinatã. 
Este interzisã transvazarea gazului din butelie în orice alte recipiente sau folosirea de butelii improvizate. 
La aprinderea focului la aragaze sau sobe alimentate cu gaze naturale, folosiți principiul gaz pe flacãrã 
(întotdeauna aprindeți întâi chibritul și apoi manverați robinetul de alimentare cu gaz). 
 Recomandãm utilizarea aprinzãtorului electric. 

 
 Este interzisã depozitarea de materiale lemnoase, furaje sau alte material combustibile sau inflamabile (butelii, 

bidoane cu produse petroliere) în podurile clãdirilor. 
Este interzisã folosirea afumãtorilor improvizate în podurile clãdirilor prin scoaterea unor cãrãmizi din coș sau 
neridicarea zidãriei coșurilor deasupra acoperișului ori lãsarea deschisã a ușițelor de curãțare. 
 

 
 

Se interzice folosirea afumãtoarelor improvizate ori amplasarea acestora în magazii, șuri, remize, sub șoproane 
sau lângã materiale combustibile: afumãtorile se confecționeazã din zidãrii de cãrãmidã și materiale  
incombustibile și se vor amplasa independent de celelalte construcții din gospodãrie. 

 

 

Se interzice utilizarea instalațiilor de încãlzire cu improvizații sau defecțiuni și lãsarea lor în funcțiune 
nesupravegheate. 
Respectați distanțele de protecție dintre sobe ți materialele combustibile. 
Amplasați în fața sobelor cu lemne o cutie metalicã: aceasta va asigura protecția fațã de cãderea accidentalã, 
direct pe podea, a lemnelor aprise, care ar putea determina incendierea materialelor combustibile cu care 
acestea ar veni în contact. 
Eventuala încãlzire a adãposturilor de animale sau a grajdurilor este admisã numai dacã sunt folosite sobe fixe 
din cãrãmidã sau mijloace cu acumulare de cãldurã care se alimenteazã din exteriorul acestor încãperi 
ori prin instalații de încãlzire centrale. 
Se interzice folosirea sobelor cu ușițele sau cenușarele defecte ori care nu se închid. 
Cenușa și jãratecul vor fi depozitate în gropi speciale, iar în condiții de vânt se va stinge cu apã. 
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