
 
Pentru prevenirea incendiilor 

pe timpul activităţilor curente pe care 
le desfăşuraţi în gospodăriile şi 
anexele acestora, avem rugămintea 
de a ţine seama de următoarele 
sfaturi simple cu ajutorul cărora veţi 
reduce semnificativ riscul producerii 
unui incendiu şi totodată veţi învăţa 
modalitatea de acţiune în cazul 
producerii unui astfel de incident 

 
Având un comportament 

adecvat în cazul apariţiei unor 
situaţii de urgenţă puteţi salva viaţa 
voastră şi a altor persoane. 

 

 
 

În caz de incendii, inundaţii,  
alunecări de teren, cutremure sau 
alte dezastre, sunaţi la numărul 

unic de urgenţe - 112 

  ATENŢIE ! 
Este mai simplu 

 să previi un incendiu,  
decât să îl stingi ! 

 

Ghid de prevenire 
a incendiilor la 

locuinţe şi anexe 
gospodăreşti  

Listă de autocontrol  DA NU 

Când siguranţele se ard în mod 
frecvent, apelaţi la un electrician ? 

    

La siguranţele electrice folosiţi fuzibili 
calibraţi  ? 

    

Folosiţi întrerupătoare, prize sau 
cabluri electrice fără defecţiuni ? 

    

Aparatele electrice sunt conectate la 
prize diferite ? 

    

Lăsaţi aparatele electrice în funcţiune 
supravegheate? 

    

Păstraţi chibriturile şi brichetele în 
locuri inaccesibile copiilor? 

    

Evitaţi să turnaţi benzina (motorină) 
peste jar ca să aţâţaţi focul ? 

    

Stingeţi focul din sobă înainte de 
culcare ? 

    

Verificaţi coşul de fum în fiecare an ?     

Aveţi montată o cutie metalică în faţa 
sobelor alimentate cu lemne ? 

    

Evitaţi folosirea buteliilor de gaze 
lichefiate fără regulatori de presiune, 
cu garnituri deteriorate ori cu furtunuri 
de cauciuc fisurate sau lărgite la 
capete, neasigurate cu coliere la cele 
două capete? 

    

Folosiţi numai butelii de aragaz 
omologate ? 

    

Verificaţi etanşeitatea buteliei de 
aragaz cu spumă de săpun ? 

    

Închideţi butelia după folosirea 
aragazului ? 

    

Supravegheaţi în permanenţă focul 
făcut în curte, grădină sau pe câmp 
pentru arderea gunoaielor sau a 
resturilor vegetale şi îl stingi înainte de 
a părăsi zona ? 

    

Respectaţi distanţa de montare a 
circuitelor electrice faţă de materialele 
combustibile ? 

    

Aveţi mijloace de primă intervenţie 
(apă, stingătoare, nisip, găleţi) ? 
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Prevenirea incendiilor la sobele de încălzit  
cu lemne, gaze şi lichide combustibile: 

Sobele de încălzit cu lemne: 
 - în faţa focarelor nu amplasați materiale 
combustibile la mai puţin de 1, 25 m; 
 - nu lăsaţi materiale combustibile în spaţiile dintre 
sobe şi perete; 
 - nu uscaţi hainele pe sobă; 
 - nu folosiţi pentru aprinderea lemnelor materiale 
sau lichide combustibile ce produc vapori; 
 - verificați, înainte de utilizare, şi periodic, sobele de 
încălzit şi coşurile de fum, pentru depistarea 
eventualelor fisuri, crăpături, înfundări, sau alte 
nereguli; 
 - în timpul funcţionării sobelor, închideti si zăvorâți 
uşiţa focarului; 
 - depozitați cenuşa şi jăratecul în gropi speciale, iar 
în condiţii de vânt le stingeti cu apă; 
 - stingeţi focul în sobă înainte de culcare. 
 
Sobele de încălzit cu combustibil lichid sau gaze: 
 - verificati periodic şi menţineti în bună stare de 
funcţionare instalaţiile (robinete, conducte, etc); 
 - fiţi atent prezenţa monoxidului de carbon produs de 
arderea incompletă sau de coşurile de fum neinstalate 
sau întreţinute corespunzător; 
 - aprindeti focul numai prin utilizarea unui mijloc 
corespunzător cu respectarea principiului combustibil 
pe flacără; 
 - atât la aprinderea focului, cât şi la stingere, gazele le 
deschideti şi respectiv închideti, mai întâi de la 
robinetul principal şi după aceea de la robinetul 
arzătorului şi respectaţi cu stricteţe instrucţiunile 
specifice de funcţionare a aparatelor. 
 

Prevenirea incendiilor provocate de fumat: 
 - utilizaţi o scrumieră din material incombustibil, mai 
grea, care să nu se răstoarne uşor; 
 - nu fumaţi când sunteţi obosit, luaţi somnifere sau 
alte medicamente, deoarece există riscul să adormiţi 
cu ţigara aprinsă; 
 - stingeţi ţigara în scrumieră, niciodată în coşul de 
gunoi sau aruncată la întâmplare; 
 - nu lăsaţi scrumul sau ţigara să ardă în scrumieră; 
 - asiguraţi-vă că aţi stins ţigara cand plecaţi, deoarece  
mucurile sunt incandescente şi pot cădea pe 
mochete, covor sau alte materiale combustible şi 
astfel pot lua foc. 

 Cauze frecvente de producere a incendiilor: 
 - instalaţii electrice defecte ori improvizate; 
 - aparate electrice sub tensiune; 
 - mijloace de încălzire defecte sau improvizate;   
 - cenuşă, jar şi scântei de la sistemele de încălzire 
 - coşuri de fum; 
 - focuri deschise; 
 - fumatul; 
 - jocul copiilor cu focul. 
  

Prevenirea incendiilor în bucătarii: 
 -  nu lăsaţi mâncarea pe foc nesupravegheată; 
 - după ce aţi 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, 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 
resturile de mâncare de pe aragaz, deoarece 
acestea pot lua foc foarte uşor; 
 - dacă s-a aprins uleiul din tigaie nu turnaţi apă 
peste el ci acoperiţi-o cu un capac sau cu un 
prosop ud; 
 - nu verificați cu flacără etanşeitatea buteliei, 
garniturile regulatorilor de presiune sau a 
furtunului - verificarea se face numai cu emulsie 
de apă şi săpun.   
 

Prevenirea incendiilor la aparatele electro-casnice: 
 - nu alimentaţi mai mulţi receptori electrici din 
acelaşi prelungitor în acelaşi timp deoarece 
conductorii se încălzesc şi izolaţia se topeşte, 
producând scurt-circuitul; 
 - nu lăsaţi aparatele electrice sub tensiune atunci 
când nu le folosiţi - când părăsiţi locuinţa pentru 
o perioadă mai lungă, scoateţi din priză 
ştecherele tuturor aparatelor electrice; 
 - nu amplasaţi conductorii electrici, aflaţi sub 
tensiune, sub covoare, mochete sau preşuri; 
- nu utilizaţi aparate electrocasnice care au 
conductorii de alimentare uzaţi, deterioraţi sau 
care nu mai au ştecher; 
- nu aşezaţi ghivecele sau vazele cu flori, cu apă, 
pe frigider sau televizor. 

Reguli generale de prevenire a incendiilor:  
 - nu folositi chibriturile, lumânările, lămpile de 
iluminat cu lichide combustibile în spaţii cu 
pericole de incendiu şi explozie cât şi la 
executarea lucrărilor agricole, în păduri şi în 
apropierea acestora; 
 - nu trageţi cablul pentru debranşarea unui 
aparat electric; 
 - în cazul unui scurcircuit, nu înlocuiti siguranţa 
cu un fuzibil mai gros decât cel corect (liţe, cuie, 
monezi, etc.), deoarece în cazul unei 
suprasolicitări acestea nu se mai topesc; 
 - nu folositi afumătorii improvizate în podurile 
locuinţelor, în magazii, şure, remize, lângă 
materiale combustibile, etc.; 
 - nu exploatati coşurile de fum fără a să fie 
periodic verificate, curăţate şi reparate de către 
personal specializat şi autorizat (lista cu firmele 
atestate se găseşte pe site-ul www.isumm.ro ); 
 - nu intraţi în grajduri sau alte adăposturi de 
animale şi păsări cu lumânări, chibrituri aprinse 
sau lămpi de iluminat cu flacără deschisă; 
 - nu utilizaţi în grajduri aparate de sudură şi nu 
lucraţi cu aparate de tăiat ce produc scântei decât 
după ce aţi evacuat animalele, materialele 
combustibile şi v-aţi asigurat că nu există riscul 
izbucnirii unui incendiu şi verificaţi dacă sunt 
resturi incandescente întodeauna la finalizarea 
lucrării; 
 - nu utilizaţi focul deschis şi nu aruncaţi cenuşa 
fierbinte în apropierea depozitelor de furaje; 
 - atenţie la furajele sau cerealele cu umiditate 
ridicată, deoarece acestea reprezintă pericol de 
autoaprindere. 

  
Modul de utilizare al stingătorului portativ  

de incendiu  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 


