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RESPECTAREA REGULILOR DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR  

LA GOSPODĂRIILE CETĂŢENEŞTI.   

INFORMAREA POPULAŢIEI CU PRIVIRE 

 LA MODUL DE COMPORTARE ŞI INTERVENŢIE ÎN CAZ DE INCENDIU. 

 

Orice foc, fie că este în interiorul casei sau în exteriorul ei, trebuie supravegheat.  

Se interzice folosirea chibriturilor, lumânărilor, lămpilor de iluminat cu petrol, în spaţii cu 

pericol de incendiu (depozite de furaje, grajduri, magazii, alte anexe, poduri,) şi explozie 

(în apropierea buteliilor de aragaz, instalaţiilor de gaze naturale, încăperi în care depozitaţi 

produse petroliere), cât şi la executarea lucrărilor agricole – (în lanuri de cereale, pajişti, 

mirişti), în păduri şi în apropierea acestora.  

Nu utilizaţi aparatele electrice cu mâinile ude. Riscaţi să vă electrocutaţi şi să suferiţi 

arsuri.  

Nu trageţi de cablul pentru debranşarea unui aparat electric. Acesta se poate deteriora, 

devenind o sursă de incendiu.  

Nu amplasaţi un obiect metalic de lungime mare (scară, ţeavă, antenă) în apropierea unei 

linii electrice aeriene: aceasta conduce adesea la accidente mortale.  

In cazul unui scurtcircuit, se interzice folosirea, la înlocuirea siguranţei, a unui fuzibil cu 

diametrul mai mare decât cel corect: prin utilizarea unui fuzibil mai gros, a liţelor, cuielor, 

monezilor, în cazul suprasolicitării reţelei electrice sau a unui scurtcircuit, acesta nu se mai 

poate topi, conducând la încălzirea puternică a cablului de alimentare sau a prizei, în aceste 

condiţii putându-se declanşa un incendiu.  

Este interzisă depozitarea de materiale lemnoase, furaje sau alte materiale combustibile sau 

inflamabile (butelii, bidoane cu produse petroliere) în podurile locuinţelor.  

Eventuala încălzire a adăposturilor de animale sau a grajdurilor este admisă numai dacă 

sunt folosite sobe fixe din cărămidă care se alimentează din exteriorul acestor încăperi sau 

aeroterme special destinate pentru astfel de spaţii (ex. eleveuze).  

Este interzisă folosirea afumătorilor improvizate în podurile clădirilor prin scoaterea unor 

cărămizi din coş sau neridicarea zidăriei coşurilor deasupra acoperişului ori lăsarea 

deschisă a uşiţelor de curăţare.  

Se interzice folosirea afumătorilor improvizate ori amplasarea acestora în magazii, şuri, 

remize, sub şoproane sau lângă materiale combustibile: afumătorile se confecţionează din 

zidării de cărămidă şi materiale incombustibile şi se vor amplasa independent de celelalte 

construcţii din gospodărie.Coşurile de fum vor fi periodic verificate, curăţate şi reparate de 

către personal specializat şi autorizat.  

Cauze frecvente de producere a incendiilor la gospodăriile cetăţenilor:  

Incendiile produse la gospodăriile cetăţeneşti pot fi generate în majoritatea cazurilor de:  

a) instalaţii electrice  

Cauze principale:  

- exploatarea instalaţiilor electrice cu defecţiuni şi improvizaţii, utilizarea de conductori 

electrici cu izolaţii îmbătrânite sau neprotejaţi corespunzător faţă de materialele 

combustibile;  



- racordarea de aparate electrice suplimentare, concomitent cu supradimensionarea 

elementelor de protecţie (siguranţe fuzibile), ceea ce a condus la supraîncălzirea 

conductorilor electrici (circuitelor), topirea şi chiar aprinderea izolaţiilor combustibile ale 

acestora sau producerea scurtcircuitelor, urmate de incendiu.  

b) coşuri de fum  

Cauze principale:  

- necurăţarea periodică a coşurilor, ceea ce a condus la depunerea de cantităţi mari de 

funingine pe canalele de fum şi producerea de scântei;  

- nerepararea, premergător sezonului rece şi ori de câte ori este necesar, a crăpăturilor, 

fisurilor şi altor degradări apărute în structurile coşurilor de fum,  

c) focuri deschise  

Cauze principale:  

- focurile în aer liber pentru arderea miriştilor, tufărişurilor, stufului sau a vegetaţiei 

ierboase, nesupravegheate sau efectuate pe timp de vânt puternic;  

- focul în aer liber făcut în curţi şi la distanţe mici faţă de materiale combustibile (lemn, 

hârtie, textile, furaje etc.);  

- utilizarea în gospodării şi anexe ale acestora a lumânărilor, făcliilor şi a lămpilor cu gaz 

sau de gătit cu petrol fără luarea masurilor de prevenire.  

d) fumatul  

Cauze:  

- fumatul în magazii, şoproane, fânare, poduri, depozite furaje şi alte locuri cu pericol de 

incendiu;  

- ţigara nestinsă, uitată sau aruncată la întâmplare pe materiale combustibile. Acţiuni 

intenţionate (9%):  

e) folosirea intenţionată a sursei de aprindere pentru a genera incendiul (acţiunea 

intenţionată)  

Cauze:  

- acţiuni de răzbunare sau generate de invidie;  

- acţiuni pentru ascunderea unor fapte de sustragere de bani sau bunuri, crime ori alte fapte 

antisociale.  

f) mijloace de încălzire defecte sau cu improvizaţii  

Cauze:  

- sobe de teracotă sau sobe metalice crăpate, sparte;  

- aeroterme, radiatoare, calorifere electrice construite artizanal sau defecte ca urmare a 

suprasolicitării, folosirii îndelungate sau lovirii.  

g) jocul copiilor cu focul  

Cauze: 

- lăsarea la îndemâna copiilor a chibriturilor, lumânărilor, brichetelor, petardelor;  

- lăsarea nesupravegheată a copiilor  

h) Cenuşa, jar şi scântei de la sistemul de încălzire .  

- depozitarea cenuşii sau a jăratecului nestins în locuri necorespunzătoare, în apropierea 

şurilor, magaziilor de lemne şi de furaje.  

 



i) autoaprinderea  

Cauze:  

- furaje, fân proaspăt sau ud ce a fost depozitat fără posibilităţi de uscare şi aerisire; - 

materiale textile (haine, diverse ţesături, lână, etc.) în stivă, îmbibate cu grăsimi, amplasate 

lângă surse de căldură.  

j) aparate electrice sub tensiune:  

Cauze:  

- fier de călcat sau alte aparate cu sau fără termostat lăsate sub tensiune.  

Pe fondul acestor neglijenţe s-a remarcat o creştere îngrijorătoare a numărului de incendii 

la gospodării şi anexe. Urmările acestor incendii au fost pierderi de vieţi omeneşti, victime 

ce au rămas cu infirmităţi pentru toată viaţa, pierderi importante de bunuri materiale, 

uneori agoniseala de-o viaţă întreagă a oamenilor.  

 

Prevenirea incendiilor în gospodării 

 În activităţile casnice curente şi sezoniere pe care le desfăşuraţi în gospodării şi anexele 

acestora, trebuie să ţineţi seama de câteva reguli de bază simple privind prevenirea şi 

stingerea incendiilor.  

Multe dintre incendiile din locuinţe izbucnesc în bucătării ca urmare a neglijenţei 

persoanelor la folosirea inadecvată a aparatelor de gătit sau a distragerii atenţiei în timpul 

gătitului pentru o perioadă de timp.Aprinderea aragazului se realizează pe sistemul „gaz-

peflacără”, adică se aprinde întâi chibritul, apoi se deschide butonul aragazului.  

 

Pentru a preveni producerea incendiilor în bucătărie 

trebuie să respectaţi câteva reguli simple: 

Nu lăsaţi mâncarea pe foc nesupravegheată. Luaţi-o de la încălzit dacă trebuie neapărat să 

părăsiţi bucătăria pentru o perioadă mai îndelungată, mai ales dacă s-ar putea ivi întârzieri 

neaşteptate. După ce aţi terminat de gătit, asiguraţi-vă că focul din sobă nu poate scăpa de 

sub control sau opriţi din funcţionare aragazul.  

Atunci când gătiţi, evitaţi să purtaţi haine sintetice largi (de exemplu, halate), deoarece 

acestea pot lua foc foarte uşor.  

Aşezaţi cratiţa cu mâner astfel încât să nu cadă de pe aragaz sau să se răstoarne în sobă 

peste foc.  

Curăţaţi şi îndepărtaţi depunerile de grăsime şi resturi de mâncare de pe aragaz, deoarece 

acestea pot lua foc uşor.  

În bucătării este interzis:  

- să păstraţi lichide combustibile (cu excepţia uleiului de gătit) sau uşor inflamabile;  

- să păstraţi alte butelii cu gaze lichefiate în afara celei care alimentează aragazul (maşina 

de gătit);  

- să utilizaţi la aparatele electrice de gătit cordoane de alimentare cu izolaţia străpunsă, 

improvizate sau cu ştechere defecte;  

- să lăsaţi maşinile de gătit în funcţiune nesupravegheate.  

- să depozitaţi lângă sobă lemne sau alte materiale combustibile  

- să lăsaţi cârpe, prosoape sau haine în apropierea maşinilor de gătit;  

- să turnaţi apă peste uleiul care a luat foc;  



- să folosiţi apă pentru stingerea focului izbucnit la aparatele electrice deoarece există 

riscul să vă electrocutaţi. Dacă nu dispuneţi de un stingător cu pulbere atunci, după 

deconectarea aparatului de la reţeaua de alimentare cu energie electrică, utilizaţi un prosop 

ud sau o haină pentru înăbuşirea flăcării .  

Dacă s-a intâmplat să produceţi un început de incendiu prin aprinderea uleiului dintr-o 

tigaie stingeţi flăcările acoperindu-le cu un capac sau punând un prosop ud peste acestea. 

Limitarea aportului de oxigen necesar arderii duce la stingerea focului.Dacă nu reuşiţi să 

stingeţi incendiul, iar acesta se extinde, evacuaţi persoanele din casă, alertaţi vecinii şi 

apelaţi urgent serviciul 112.  

Buteliile 

Se interzice cu desăvârşire încercarea cu flacără a etanşeităţii buteliei, garniturilor 

regulatorilor de presiune sau a furtunului: verificarea se va face numai cu emulsie de apă 

cu săpun.  

Se interzice aşezarea sau păstrarea buteliilor de gaze în apropierea oricăror surse de căldură 

ori sub acţiunea directă a razelor solare.  

Se interzice încălzirea buteliilor ori folosirea acestora în poziţie culcată, răsturnată sau 

înclinată.  

Nu folosiţi butelii lovite sau deformate, fără regulator de presiune, cu furtun care prezintă 

crăpături sau lărgiri la capete;  

Este interzisă trecerea (transvazarea) gazului din butelie în orice alte recipiente sau 

folosirea de butelii improvizate.  

La racordarea buteliei aplicaţi de fiecare dată o garnitură nouă, asigurând etanşarea 

perfectă prin strângerea piuliţei cu cheia mecanică.  

Prevenirea incendiilor la aparatele electrocasnice  

-nu alimentaţi mai mulţi consumatori electrici (radiatoare, plite electrice, boilere) din 

acelaşi prelungitor (sau din aceeaşi priză) în acelaşi timp. Conductorii se încălzesc (mai 

ales în zona contactelor priză-ştecher) şi izolaţia se topeşte, producând scurtcircuitul 

electric.  

- nu lăsaţi aparatele electrice sub tensiune când nu le folosiţi. Pot fi oricând surse 

generatoare de incendiu. Când părăsiţi gospodăria pentru o perioadă mai lungă, scoateţi din 

priză ştecherele tuturor aparatelor electrice. 

- nu amplasaţi conductorii electrici aflaţi sub tensiune sub covoare, mochete sau preşuri. 

Un scurtcircuit al conductorilor electrici poate provoca aprinderea izolaţiei şi implicit a 

produselor aflate deasupra.  

- nu utilizaţi aparate electrice care au conductorii de alimentare uzaţi, deterioraţi sau care 

nu mai au ştecher. Firele introduse direct în priză, pe lângă pericolul electrocutării, nu 

asigură un contact bun şi provoacă încălzirea excesivă a conductorilor electrici. -nu 

amplasaţi perdelele sau alte materiale textile în imediata apropiere a becurilor de tip 

incandescent deoarece pot lua foc foarte uşor.  

- nu aşezaţi ghivecele sau vazele cu flori pe televizor sau frigider! Apa vărsată poate 

produce scurtcircuit electric, favorizând astfel apariţia unui incendiu. Pentru remedierea 

aparatelor şi instalaţiilor electrice defecte din gospodăria dumneavoastră se apelează la 

specialişti.  

Dacă trebuie să întrerupeţi folosirea fierului de călcat pentru o perioadă de timp 

(când părăsiţi camera sau când vorbiţi la telefon), ţineţi cont de următoarele:  

- scoateţi din priză aparatul;  



- nu-l lăsaţi în contact direct sau în apropierea hainelor sau a altor materiale combustibile;  

- aşezaţi-l în poziţie verticală sau pe un suport special amenajat.  

- respectaţi instrucţiunile de utilizare furnizate de către producătorul fierului de călcat! 

Prevenirea incendiilor la sobele de încălzit cu lemne, gaze şi lichide combustibile  

La exploatarea sobelor care funcţionează cu lemne se vor respecta următoarele 

reguli:  

- în faţa focarelor nu se vor amplasa materiale combustibile la mai puţin de 1,25 m (lemne, 

motorină);  

- nu lăsaţi materiale combustibile în spaţiile dintre soba şi perete şi NU uscaţi hainele pe 

sobă;  

- nu folosiţi pentru aprinderea lemnelor din sobă, materiale sau lichide combustibile ce 

produc vapori ( benzină, diluant, etc.); înainte de utilizare şi periodic, sobele de încălzit şi 

coşurile de fum vor fi verificate pentru depistarea eventualelor fisuri, crăpături, înfundări 

sau alte nereguli;  

- în timpul funcţionării sobelor, uşiţa focarului va fi menţinută închisă şi zăvorâtă;  

- amplasaţi în faţa sobelor cu lemne o cutie metalică: aceasta va asigura protecţia faţă de 

căderea accidentală, direct pe podea, a lemnelor aprinse, care ar putea determina 

incendierea materialelor combustibile cu care acestea ar veni în contact;  

- nu construiţi sobele şi coşurile de fum în jurul grinzilor sau a altor elemente de 

construcţie care pot lua foc;  

- cenuşa şi jăratecul vor fi depozitate în gropi speciale, iar în condiţii de vânt se vor stinge 

cu apă.  

La exploatarea sobelor care funcţionează cu combustibil lichid sau gaze se vor 

respecta următoarele reguli:  

- verificarea periodică şi menţinerea în bună stare de funcţionare a instalaţiilor (conducte, 

robinete, arzătoare etc.);  

- nu se folosesc accesorii improvizate sau neomologate (de exemplu furtun de cauciuc, 

racord elastic, arzătoare construite artizanal);  

- când se constată prezenţa gazelor într-o încăpere, se va proceda de îndată la aerisirea 

acesteia; aprinderea focului se va face numai după înlăturarea cauzelor care au determinat 

scăpările de gaze;  

- atenţie la prezenţa monoxidului de carbon produs de arderea incompletă sau de coşurile 

de fum neinstalate sau neîntreţinute corespunzător; monoxidul de carbon este un gaz 

inodor (fără miros), incolor (fără culoare), insipid (fără gust) şi de aceea nu poate fi sesizat 

la timp, inhalarea lui putând să vă ucidă;  

- aprinderea focului se va face prin utilizarea unui mijloc corespunzător (torţă, aprinzător 

etc.) cu respectarea principiului “combustibil pe flacără”;  

- atât la aprinderea focului, cât şi la stingere, gazele vor fi deschise şi respectiv închise, mai 

întâi de la robinetul principal şi după aceea de la robinetul arzătorului; se vor respecta cu 

stricteţe instrucţiunile specifice de funcţionare a aparatelor.  

Pe timpul utilizării sobelor, se interzice:  

- uscarea sau aşezarea pe sobe a hainelor sau altor obiecte combustibile;  

- utilizarea sobelor fără uşiţe la focare, sau cu uşiţele defecte;  

- lăsarea nesupravegheată a focului;  

- lăsarea copiilor fără supraveghere în încăperi cu sobe în funcţiune;  



- executarea verificărilor de către persoane neautorizate;  

- supraîncălzirea sobelor în timpul exploatării.  

Prevenirea incendiilor provocate de fumat  

Utilizaţi o scrumieră potrivită, grea, care să nu se răstoarne uşor şi care să fie confecţionată 

dintr-un material care nu ia foc. În scrumieră se recomandă să puneţi puţină apă, care va 

favoriza stingerea rapidă a resturilor de ţigări.  

Aveţi grijă în mod special atunci când sunteţi obosit, când luaţi somnifere sau când aţi 

consumat alcool. Este foarte probabil să adormiţi în aceste condiţii, fără să vă daţi seama că 

ţigara dumneavoastră este încă aprinsă.  

Stingeţi ţigara în scrumieră – niciodată în coşul de gunoi – şi nu lăsaţi scrumul sau ţigara să 

ardă în scrumieră. Se recomandă să puneţi puţină apă în aceasta pentru a favoriza stingerea 

rapidă a resturilor de ţigări.Atunci când stingeţi ţigara, asiguraţi-vă că aţi stins-o cu 

adevărat. Mucurile de ţigară incandescente pot cădea pe covor, ziare sau pe orice alt 

material combustibil şi astfel poate lua foc întreaga casă. În fiecare an mor copii care 

provoacă incendii cu ajutorul ţigărilor, chibriturilor sau brichetelor, lucruri care nu ar trebui 

să fie la dispoziţia lor. Păstraţi aceste obiecte în locuri de unde copiii nu le pot lua!  

 

INFORMAREA POPULAŢIEI CU PRIVIRE 

 LA MODUL DE COMPORTARE ŞI INTERVENŢIE ÎN CAZ DE INCENDIU. 

 

• persoana care observă un incendiu are obligaţia să anunţe prin orice mijloc serviciile de 

urgenţă (număr unic de apel 112), primarul sau poliţia şi să ia măsuri, după posibilităţile 

sale, pentru limitarea şi stingerea incendiului.  

• în caz de incendiu, orice persoană trebuie să acorde ajutor, când şi cât este raţional 

posibil, semenilor aflaţi în pericol sau în dificultate, din proprie iniţiativă ori la solicitarea 

victimei, a reprezentanţilor autorităţilor administraţiei publice, precum şi a personalului 

serviciilor de urgenţă.  

• dacă pentru salvarea oamenilor, trebuie să treceţi prin încăperi incendiate, puneţi pe cap o 

pătură umedă; • deschideţi cu prudenţă uşile, deoarece afluxul rapid de aer, provoacă 

creşterea rapidă a flăcărilor;  

• prin încăperile cu fum dens deplasaţi-vă târâş sau aplecaţi;  

• strigaţi victimele, găsiţi-i şi salvaţi-i; • dacă vi se aprinde îmbrăcămintea, nu fugiţi, 

culcaţi-vă pe pământ şi rostogoliţi-vă;  

• asupra oamenilor cărora li s-a aprins îmbrăcămintea, aruncaţi un palton, o pătura sau ceva 

care îi acoperă etanş;  

• în cazul stingerii incendiului folosiţi stingătoare, apă, nisip, pământ, învelitori etc.;  

• dacă arde o suprafaţă verticală, apa se aruncă de sus în jos;  

• lichidele incendiare se sting prin acoperire cu nisip, pământ, cuverturi grele;  

• instalaţiile electrice se sting numai după întreruperea prealabilă a sursei de energie;  

• ieşiţi din zona incendiată în direcţia dinspre care bate vântul;  

 • aplicaţi pe părţile afectate pansament uscat şi curat şi prezentaţi-vă la punctele medicale. 


