
Singurul scop al 
acestor sfaturi îl 
consti tuie dorinţa 
noastră de vă pregăti în 
c a z u l  a p a r i ţ i e i 
situaţiilor de urgenţă 
generate de dezastre şi 
reducerea riscurilor 
provocate de acestea. 

  

SFATURI UTILE 
pentru prevenirea 

incendiilor în perioada  
sezonului rece 

Odată cu răcirea vremii, creşte şi 
pericolul izbucnirii incendiilor ca 
urmare a exploatării intense a 
instalaţiilor utilitare (electrice, de 
încălzire, ventilaţie, etc).  

Simpla exploatare a acestora nu 
reprezintă un pericol în sine, pericolul 
apare atunci când aceste instalaţii sunt 
exploatate cu improvizaţii sau 
defecţiuni ori fără respectarea 
prevederilor normelor generale 
specifice de prevenire şi stingere a 
incendiilor.  

În perioada rece a anului trecut, 
aproximativ 90% dintre incendii s-au 
produs la locuinţe şi anexe 
gospodăreşti, producând pierderi de 
vieţi omeneşti şi pagube materiale. 

În vederea preîntâmpinării 
izbucnirii unor evenimente nedorite, 
este necesar să se respecte următoarele 
reguli şi măsuri: 

 Factorii de răspundere de la 
nivelul operatorilor economici, a 
instituţiilor şi localităţilor au obligaţia 
să stabilească prin decizii / dispoziţii 
scrise responsabilităţile şi modul de 
organizare pentru prevenirea incendiilor 
şi să le aducă la cunoştinţa salariaţilor şi 
utilizatorilor. 

  ATENŢIE ! 
Pentru a fi conştient şi activ 

în faţa pericolelor, 
 nu intraţi în panică  

la producerea acestora! 
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Sfaturi utile 
pentru utilizarea gazelor naturale 

 
   - verificarea încăperilor în care funcţionează 
aparatele de utilizare, în centralele termice şi în 
încăperile cu aparate de consum cu flacără deschisă 
este obligatorie; 
   - se va asigura controlul tirajului aparatelor 
racordate la coş iar în cazul în care acesta nu 
corespunde, este interzisă exploatarea acestora 
până la remedierea deficienţelor tehnice (curăţarea 
coşului de fum, curăţarea sobei, repararea 
aparatelor de evacuare mecanică a gazelor de 
ardere, deschiderea clapelor de reglare etc.); 
   - stingerea focului la aparatele de utilizare 
racordate cu furtunuri flexibile se va face prin 
închiderea robinetului de siguranţă existent iar 
după stingerea flăcării se închide şi robinetul de 
manevră. In societăţi şi instituţii, focul se aprinde 
şi se stinge numai de către personalul instruit şi 
însărcinat cu această operaţiune, prin decizia 
conducerii unităţii beneficiare. 

Indicaţii speciale la utilizarea gazelor naturale 
ESTE INTERZISĂ : 
   - aprinderea focului, dacă aparatul de utilizare nu 
este etanş sau nu are tiraj; 
   - lăsarea focului nesupravegheat, la aparatele 
neautomatizate; 
   - obturarea secţiunii coşului de fum ale aparatelor 
de utilizare (şibere); 
   - modificarea instalaţiilor de gaze fără solicitarea 
şi obţinerea formelor legale şi de persoane 
neautorizate; 
   - dormitul în încăperi cu aparate de utilizare 
neracordate la coş (reşou, aragaz etc.). 
 Dacă se simte mirosul caracteristic al 
gazelor naturale se iau imediat următoarele măsuri: 
 - stingerea tuturor focurilor; 

- deschiderea uşilor şi ferestrelor; 
- nu se aprinde nici o sursă de foc; 
- nu se manevrează aparatele electrice; 
- nu se doarme în astfel de încăperi; 
- se anunţă imediat unitatea distribuitoare. 
Verificarea eventualelor scăpări de gaze 

naturale se face atât olfactiv cât şi prin pensularea 
unei emulsii de apă şi săpun. 
  

Sfaturi utile 
pentru utilizarea mijloacele de încălzire  

 
      - verificarea centralelor termice, asigurarea 
combustibililor necesari şi respectarea 
cerinţelor de depozitare a acestora este 
obligatorie; 
   - nu se va aprinde focul în sobe cu ajutorul 
lichidelor inflamabile; 
   - depozitarea materialelor combustibile se 
face la o distanţă mai mare de 1 m faţă de sobe;       
   - este interzisă depozitarea materialelor 
combustibile (de exemplu cărţi, îmbrăcăminte, 
lumânări, etc.) deasupra sobelor; 
   - în faţa uşiţei de alimentare a sobei, 
pardoseala combustibilă se protejează cu tablă 
metalică având dimensiunile de minim 70 x 50 
cm; 
   - înainte de utilizare, sobele şi coşurile de 
fum trebuie verificate amănunţit, reparate, 
curăţate, de către personal specializat în 
domeniu, şi date în exploatare în perfectă stare 
de funcţionare;  
   - nu se vor utiliza sobele fără uşiţe la focare şi 
cenuşare, defecte sau izolate necorespunzător 
faţă de elementele combustibile ale clădirilor; 
    - în timpul funcţionării sobelor care 
utilizează combustibil solid, uşiţele focarului şi 
cenuşarului trebuie menţinute închise şi 
nezăvorâte; 
    - pe timp geros nu supraîncălziţi sobele (prin 
căldura radiantă acestea pot aprinde obiectele 
din jur); 
    - se interzice uscarea hainelor sau a altor 
materiale combustibile pe sobe sau în imediata 
apropiere a lor; 
   - nu se va lăsa focul nesupravegheat sau în 
grija copiilor; 
    - cenuşa se evacuează periodic într-un loc 
stabilit şi amenajat în acest scop, fără pericol de 
incendiu şi numai după ce se sting complet 
resturile de jar; 
   - coşurile se prelungesc deasupra acoperişului 
cu cel puţin 80 cm;  
   - dotarea cu materiale de intervenţie în caz de 
incendiu a tuturor spaţiilor cu risc de incendiu 
şi / sau explozie este obligatorie. 

 Sfaturi utile 
pentru utilizarea buteliilor cu gazelor naturale 
 
ESTE INTERZIS : 
   - a utiliza butelii şi aparate de ardere în încăperi 
în care se doarme; 
   - a exploata aceste aparate  fără regulatoare de 
presiune, cu regulatoare desigilate, defecte sau 
reparate de unităţi care nu aparţin unităţii 
distribuitoare; 
   - a utiliza butelii în altă poziţie decât în cea 
verticală; 
   - a încălzi butelii cu apă caldă, cu abur sau cu 
flacără, (pentru mărirea presiunii gazului din 
butelii) întrucât aceasta ar putea provoca explozii; 
   - a amplasa butelii lângă sursele de căldură sau 
sub acţiunea directă a razelor solare; 
  Verificarea etanşeităţii buteliei, a 
accesoriilor (regulatorul de presiune, tub de 
cauciuc, etc.) şi a aparatului consumator se va 
face de către utilizator, fiind interzisă folosirea 
flăcării în acest scop. 
  La fiecare instalare a buteliei se va 
verifica cu atenţie integritatea tubului de cauciuc 
pentru a nu avea pori, crăpături, capete lărgite, 
etc., iar înlocuirea acestuia se va face ori de câte 
ori se constată defecte, dar nu mai târziu de 2 ani. 
Fixarea tubului de cauciuc la regulatorul de 
presiune şi la aparatul consumator se va face 
obligatoriu numai cu coliere de strângere cu melc 
sau cu şurub. 
 Închiderea şi deschiderea robinetului cu 
ventil se va face numai cu mâna liberă, fără a 
folosi alte mijloace (chei, cleşti, etc.). Este 
interzisă modificarea poziţiei sau manipularea 
buteliei prin prindere de regulatorul de presiune 
sau de furtun. 
 Dacă în timpul funcţionării aparatului 
consumator apar flăcări la robinetul buteliei, 
regulatorul de presiune, tubul de cauciuc sau 
robinetele aparatului consumator, se va închide 
imediat robinetul buteliei, se va stinge focul cu o 
cârpă umedă şi se va izola butelia. 
  În cazul în care în încăperea unde se 
află butelia se simte miros de gaz, se va închide 
robinetul buteliei şi se va asigura ventilaţia 
încăperii, Se interzice aprinderea focului şi 
declanşarea instalaţiilor şi echipamentelor 
electrice, respectiv folosirea unor obiecte care 
produc scântei mecanice sau sarcini electrostatice. 


