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CAUZE DE INCENDII 
 LA GOSPODĂRIILE ŞI 

LOCUINŢELE CETĂŢENEŞTI 

INSTALAŢII ELECTRICE 

DEFECTE SAU IMPROVIZATE 

Împrejurări determinante: 

- folosirea conductorilor sau cablurilor electrice defecte; 

- folosirea conductorilor sau cablurilor electrice neizolate 

corespunzãtor faţã de materiale combustibile; 

- suprasolicitarea instalaţiilor electrice prin folosirea de 

consumatori (reşouri, radiatoare, frigidere, maşini de spãlat, 
aparaturã electronicã, etc) cu putere ce depãşeşte puterea 

nominalã stabilitã pentru reţelele respective; 

- existenţa unor instalaţii electrice, îmbãtrânite sau cu 

improvizaţii executate de persoane neautorizate; 

- înlocuirea siguranţelor fuzibile originale cu altele 

supradimensionate şi improvizate; 

- nesupravegherea aparatelor electrice aflate sub tensiune sau 

amplasarea acestora în apropierea materialelor combustibile. 

Reguli şi măsuri preventive: 

- pentru remedierea aparatelor şi instalaţiilor electrice defecte 

se apeleazã la specialişti. 

- nu utilizaţi aparatele electrice cu mâinile ude. Riscaţi sã vã 

electrocutaţi şi sã suferiţi arsuri. 

- nu trageţi de cablul pentru debranşarea unui aparat electric. 

Acesta se poate deteriora, devenind o sursã de incendiu. 

- nu folosiţi prize multiple: adeseori suprasolicitate, acestea se 

încãlzesc şi existã riscul producerii unui incendiu. 

- nu cumpãraţi jucãrii electrice care se conecteazã direct la 

prizã: o jucãrie prin care trece o tensiune de 220V poate fi 

periculoasã pentru un copil. Vã recomandãm jucãriile echipate 

cu un transformator de protecţie care reduce tensiunea la o 

valoare inofensivã, de regulã de 12V. 

 -nu amplasaţi un obiect metalic de lungime mare (scarã, 

ţeavã, antenã, .) în apropierea unei linii electrice aeriene: 

aceasta conduce adesea la accidente mortale. 

 -în 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 suprasolicitãrii reţelei electrice sau a unui 

scurtcircuit, acesta nu se mai poate topi, conducând la încãl-

zirea puternicã a cablului de alimentare sau a prizei, în aceste 

condiţii putându-se declanşa un incendiu. 

Împrejurări determinante: 

- utilizarea sobelor metalice şi a altor sisteme 

improvizate sau cu defecţiuni; 

- nesupravegherea mijloacelor de încãlzire pe timpul 

funcţionãrii; 

-amplasarea lor în apropierea materialelor 

combustibile; 

- alimentarea defectuoasã cu combustibili sau 

folosirea de combustibili necorespunzãtori. 

 

Reguli şi măsuri preventive: 

- se interzice utilizarea instalaţiilor de încãlzire cu 

improvizaţii sau defecţiuni şi lãsarea lor în         

funcţiune nesupravegheate. 

- respectaţi distanţele de protecţie dintre sobe şi ma-

terialele combustibile. 

- amplasaţi în faţa sobelor cu lemne o cutie 

metalicã: aceasta va asigura protecţia faţã de    

cãderea accidentalã, direct pe podea, a lemnelor 

aprise, care ar putea determina incendierea materi-

alelor combustibile cu care acestea ar veni în      

contact. 

- eventuala încãlzire a adãposturilor de animale sau 

a grajdurilor este admisã numai dacã sunt folosite 

sobe fixe din cãrãmidã sau mijloace cu acumulare 

de cãldurã care se alimenteazã din exteriorul acestor 

încãperi ori prin instalaţii de încãlzire centrale. 

- se interzice folosirea sobelor cu uşiţele sau 

cenuşarele defecte ori care nu se închid. 

- cenuşa şi jãratecul vor fi depozitate în gropi       

speciale, iar în condiţii de vânt se va stinge cu apã. 

MIJLOACE DE ÎNCĂLZIRE  DEFECTE, 

NECURĂŢATE SAU IMPROVIZATE 



FUMATUL ÎN LOCURI CU PERICOL 

DE INCENDIU 

Împrejurări determinante: 

- distrugerea prin foc a resturilor menajere, furajere sau a 

vegetaţiei uscate din grãdini şi curţi; 

- aprinderea deşeurilor menajere pe timp de vânt; 

- amplasarea gunoaielor ce urmeazã a fi distruse prin 

ardere în apropierea şurilor, adãposturilor de animale şi 

furajelor; 

- utilizarea în locuinţe sau anexe gospodãreşti a 

lumânãrilor, fãcliilor, lãmpilor de iluminat sau de gãtit 

cu petrol fãrã sã se ia mãsuri de prevenire; 

- depozitarea cenuşei cu jeratic nestins în locuri 

necorespunzãtoare, în apropierea magaziilor, şurilor, 

furajelor; 

-folosirea de afumãtori improvizate în magazii sau poduri, 

- fumatul în magazii, şoproane, fânare, depozite de 

furaje, poduri, .; 

- fumatul fãrã respectarea regulilor de prevenire a 

incendiilor; 

- ţigara nestinsã, uitatã sau aruncatã la întâmplare pe 

materiale combustibile 
 

Reguli şi măsuri preventive: 

- se interzice fumatul în locuri cu pericol de explozie şi 

incendiu. 

- nu fumaţi în pat: riscaţi sã adormiţi cu ţigara aprinsã 

şi sã produceţi un incendiu. 

FOC DESCHIS Principalele cauze de  incendii 

    Neglijenţele manifestate de oameni, din nepãsare sau 

uneori din necunoaştere contribuie în mare mãsurã la 

izbucnirea incendiilor. 

 

Coş de fum 
defect sau 

necurăţat 

   12% 
 

Acţiuni 

intenţionate 

   9% 

 

Jocul copiilor 

cu focul 

   10% 

Instalaţii 
electrice 

defecte sau 

improvizate 

   20% 
 

 

Foc deschis 

   16% 

 

 

Fumat 

   12% 

 

 

Împrejurări determinante: 

- necurãţarea periodicã a funinginei depuse pe coşurile 

de fum; 

- neîntreţinerea coşurilor în urma utilizãrii lor 

îndelungate; 

- prezenţa unor vicii ascunse de construcţie 

(încastrarea în pereţii coşurilor a elementelor 

combustibile din lemn din planşee şi acoperişuri); 

- folosirea improvizaţiilor la burlanele metalice de 

evacuare a fumului cu lungime mare şi coturi multe 

montate pe lângã şi pe pereţii combustibili; 

- existenţa unor coşuri de evacuare a fumului cu 

terminaţie în spaţiul podului pentru a menţine o 

temperaturã mai ridicatã şi pentru afumarea cãrnii. 

Reguli şi măsuri preventive: 

   Coşurile de fum vor fi periodic verificate, curãţate şi    

reparate de cãtre personal specializat şi autorizat. 

COŞ DE FUM DEFECT SAU NECURĂŢAT 

- lipsa de supraveghere a copiilor ; 

- lãsarea mijloacelor de aprindere a focului la îndemâna 

copiilor; 

- lipsa de preocupare din partea pãrinţilor, pentru 

educarea copiilor în domeniul prevenirii şi stingerii 

incendiilor. 

Reguli şi măsuri preventive: 

- pãstraţi chibriturile, brichetele şi alte surse de foc în lo-

curi în care copii nu au acces. 

- înlãturaţi orice curiozitate a copiilor în legãturã cu  fo-

cul, explicându-le cu rãbdare pericolul pe care acesta îl 

reprezintã pentru viaţa lor. 

- nu lãsaţi copiii singuri în casã cu sobe, plite, radiatoare 

şi/sau aparate electrice aflate în funcţiune. Exemplul ce-

lor mari cu privire la folosirea focului în prezenţa copiilor 

conteazã mult în educarea lor. 

- odatã cu creşterea, copii trebuie învãţaţi cum sã utilizeze 

sursele de foc şi cum sã se comporte în situaţii de pericol. 

JOCUL COPIILOR CU FOCUL 

Reguli şi măsuri preventive: 

-orice foc, fie cã este în interiorul locuinţei sau în 

exteriorul ei, trebuie supravegheat. 

-se interzice folosirea chibriturilor, lumânãrilor, 

lãmpilor 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, încãperi în care 

depozitaţi produse petroliere), cât şi la executarea 

lucrãrilor agricole (în lanuri de cereale, pajişti.), în 

pãduri şi în apropierea aestora. 

-este interzisã folosirea flãcãrii pentru verificarea 

etanşeitãţii buteliei. In cazul în care butelia este defectã, 

flacãra, în prezenţa gazului scurs de la butelie, va 

produce o explozie. 


