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PREVENIREA INCENDIILOR ÎN LOCUINTE 

       ÎN SEZONUL RECE 
 

 Izbucnirea incendiilor în locuinţe şi gospodării cetăţeneşti poate fi preîntâmpinată dacă sunt 
respectate măsuri specifice de prevenire a incendiilor: 

Vă prezentăm câteva reguli şi măsuri privind utilizarea instalaţiilor electrice şi a mijloacelor de 
încălzire:  

ATENȚIE!  Aparatele electrice, cablurile electrice, prizele şi întrerupătoarele care prezintă 
defecţiuni sunt surse frecvente de incendiu. 

- Este interzisă utilizarea reşourilor, radiatoarelor, sobelor metalice sau de teracotă  dacă sunt 
defecte, improvizate sau amplasate în locuri care prezintă pericol de incendiu sau explozie. 
 - Poziţionaţi întotdeauna aparatele de încălzire cu spatele la perete şi cu suprafaţa de radiere 
a căldurii către cameră. 

- Nu amplasaţi conductorii electrici sub covoare, mochete sau preşuri. Un scurtcircuit al 
conductorilor electrici poate provoca aprinderea instalaţiei şi implicit a produselor aflate deasupra.  

- Nu utilizaţi aparatele electrice care au conductorii de alimentare uzaţi, deterioraţi sau care 
nu mai au stechere. 
 - Nu alimentaţi  mai multi  consumatori electrici (radiatoare, plite, boilere, calorifere, aeroterme) 

din aceeaşi priză. Nu efectuați nici o conexiune intermediară și nu prelungiți cordonul de alimentare. 

Nu utilizați blocuri multiprize. 
- Aragazul  se aprinde după principiul "gaz pe flacără": întâi se aprinde chibritul şi apoi se 

deschide robinetul de gaz. Pe timpul funcţionării , aragazul se va supraveghea permanent. 
- Verificarea etanşeităţii racordării buteliei cu gaz petrolier lichefiat la aragaz nu se face cu 

flacără, ci cu emulsie de apă cu săpun. Când se constată scăpări de gaze nu se manevrează 
echipamente electrice sau surse de foc, se asigură aerisirea spaţiului şi se apelează la persoane 
autorizate pentru remedierea deficienţelor. 

- Înainte de utilizare şi periodic sobele şi coşurile de fum vor fi verificate pentru depistarea 
eventualelor fisuri, crăpături, înfundări sau alte nereguli de către personal specializat autorizat.   

- Nu racordaţi la acelaşi canal de fum un număr mai mare de focare decât cel admis ori de la 
sobe cu combustibili diferiţi (gazoşi, lichizi, solizi). 

      - Nu aprindeţi focul cu benzină sau alte lichide inflamabile şi nu ardeţi lemne lungi care nu 
permit închiderea uşiţei sobei. 

- Nu folosiţi soba decât cu uşiţa închisă. 
- Aşezaţi o tăviţă metalică în faţa sobei, în dreptul uşiţei. 
- Urmăriţi ca sobele să nu se încălzească peste măsură, deoarece pot aprinde obiectele 

combustibile din jur. 
- Stingeţi focul din sobă şi decuplaţi aparatele de încălzire electrice înainte de a părăsi locuinţa 

sau de a adormi. 
 - Nu aşezaţi materiale combustibile pe mijloacele de încălzire  sau  în apropierea acestora. 

- Microcentralele termice - instalaţii de încălzire centrală  complexe - trebuie să fie verificate, 
întreţinute şi reparate în cazul unor defecţiuni, de către persoane fizice sau juridice autorizate. 

- Nu lăsaţi niciodată copiii nesupravegheaţi cu soba aprinsă ori aparatele de încălzire 
electrice în funcţiune.  

- Dotaţi-vă cu mijloace de primă intervenţie (stingătoare). 
 

          În cazul în care sesizaţi un incendiu, păstraţi-vă calmul şi sunaţi la 112! 
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