
Prevenirea incendiilor reprezintă totalitatea acţiunilor de împiedicare a iniţierii şi propagării 

incendiilor, de asigurare a condiţiilor pentru salvarea persoanelor şi bunurilor materiale şi de 

asigurare a securităţii echipelor de intervenţie. 

Sfaturi necesare pentru prevenirea incendiilor  

      ► Supravegheaţi şi educaţi în permanenţă copiii pentru a nu se juca cu focul; 

► Nu lăsaţi la îndemâna copiilor chibrituri, brichete, lumânări şi alte surse de foc; 

► Instalaţiile electrice de iluminat vor fi executate de către persoane calificate şi 

autorizate în această meserie; 

► In locuinţe şi anexe gospodăreşti, este interzisă folosirea instalaţiilor electrice defecte 

sau improvizate; 

► La tablourile de distribuţie a curentului electric, folosiţi numai siguranţe originale; 

► Nu aşezaţi materiale combustibile (lenjerie, mobilier, hârtii, etc.), la distanţă mai mică 

de 50 cm faţă de corpurile de iluminat (becuri electrice); 

► Nu este admis a se lăsa sub tensiune, fără supraveghere, maşinile de călcat, reşourile 

electrice şi alte asemenea aparate de uz gospodăresc; 

► În scopul prevenirii incendiilor , nu fumaţi în apropierea depozitelor de furaje, în 

grajduri, garaje, depozite şi magazii de materiale, săli de spectacole, mijloace de transport 

în comun, păduri şi alte asemenea locuri unde fumatul prezintă pericol de incendiu; 

► Nu se folosesc butelii de gaze lichefiate fără regulator de presiune, care prezintă 

crăpături (fisuri) sau lărgiri la capete, deoarece constituie pericol de emanare a gazelor; 

► Proba buteliilor se face cu apă şi săpun, nu cu flacără de la chibrit; 

► Sobele folosite în camere de locuit şi bucătării, trebuie să aibă coşuri pentru evacuarea 

fumului executate din cărămidă, pe fundaţia proprie, şi nu de pe podul casei, aşa cum încă 

mai obişnuiesc unii cetăţeni; 

► Nu lăsaţi focul aprins în sobe fără supraveghere; 

► Nu aruncaţi cenuşa cu jar la întâmplare! Pericol de incendiu; 

► Arderea resturilor vegetale şi a deşeurilor se va face numai în zilele fără vânt sub 

supraveghere ; 

► Locul ales pentru aprinderea focului în aer liber, trebuie să fie cât mai departe de 

construcţii şi anexe gospodăreşti, furaje, garduri executate din scânduri, nuiele sau stuf; 

► Nu lăsaţi fără supraveghere sau în seama copiilor, focul aprins în aer liber; 

► Luaţi-vă un detector de fum şi verificaţi-l periodic; 



► Faceţi un plan de evacuare în caz de incendiu astfel încât toţi din casa să ştie cum să 

iasă în caz de urgenţă; 

► Niciodată nu lasaţi lumânările aprinse nesupravegheate; 

►Asiguraţi-vă că ţigările au fost stinse corespunzător; 

► Nu fumaţi în pat; 

► Nu lăsaţi chibriturile la îndemâna copiilor; 

► Nu lăsaţi îmbrăcăminte în apropierea aparatelor electrice; 

► Fiţi atent în bucătărie! Accidentele din timpul gătitului sunt cauza a 59% din numărul 

de incendii produse în casă. 

Recomandări în caz de incendiu 

► Păstraţi-vă calmul; 

► Anunţaţi incendiul  la numărul unic de urgenţă 112. Spuneţi cine anunţă, ce s-a 

întâmplat şi unde s-a întamplat; 

► Urmaţi întocmai instrucţiunile transmise prin sistemul de anunţare în caz de urgenţă.     

 Nu luaţi iniţiative pe cont propriu. Vă puteţi expune unor pericole inutile; 

► Îndreptaţi-vă spre destinaţiile indicate fară a lua obiecte ce vă pot îngreuna evacuarea; 

► Atenţie! În caz de incendiu, este interzisă folosirea lifturilor. 

 


