
EDUCAREA COPIILOR ŞI SUPRAVEGHEREA  ACESTORA 

 PENTRU A NU  PROVOCA INCENDII  

MĂSURI DE PREVENIRE A INCENDIILOR LA  IGIENIZAREA 

TERENURILOR APARŢINĂTOARE GOSPODĂRIILOR CETĂŢENEŞTI  

MĂSURI DE PREVENIRE A INCENDIILOR LA  ANEXELE GOSPODĂREŞTI: 
DEPOZITE DE FURAJE, GRAJDURI, MAGAZII ŞI ALTE DEPENDINŢE ALE CONSTRUCŢIILOR 

MĂSURI DE PREVENIRE A INCENDIILOR LA  UTILIZAREA BUTELIILOR 

DE GAZE LICHEFIATE (ARAGAZ) 

MĂSURI DE PREVENIRE A INCENDIILOR LA  UTILIZAREA             
ENERGIEI ELECTRICE 

este interzisă folosirea flăcării pentru verificarea etanşeităţii buteliei, garniturilor, 

regulatorului de presiune şi a furtunului; 

 buteliile de gaze lichefiate nu se vor folosi fără regulator de presiune, cu garnituri deteriorate, 

cu furtun de cauciuc ce prezintă porozităţi, crăpături sau lărgiri la capete; 

 buteliile de gaze lichefiate nu se vor păstra în apropierea surselor de căldură sau sub acţiunea 

directă a razelor solare. Distanţa dintre butelie şi maşina de aragaz va fi de 1 m, iar faţă de o 

sursă de căldură cu o flacără deschisă, de cel puţin 2 m; 

este interzis a se folosi buteliile în poziţie culcată sau înclinată; ele se vor folosi doar în poziţie 

verticală. Nu este permisă încălzirea buteliilor. Aprinderea focului, în cazul folosirii gazelor 

lichefiate, se va face respectându-se principiul "gaz pe flacără"; 

este interzisă trecerea (transvazarea) gazului din butelie în orice alte recipiente. 

este interzisă folosirea focului deschis sau a mijloacelor de iluminat cu flacără deschisă pe 

lângă furaje şi materiale combustibile; 

este interzis a se intra în aceste construcţii cu lumânări, chibrituri aprinse sau lămpi de petrol, 

iluminatul realizându-se cu corpuri de iluminat electrice prevăzute cu globuri de protecţie sau 

cu felinare de vânt în stare bună; cablurile electrice vor fi pozate numai pe materiale 

incombustibile; 

se interzice fumatul sau accesul cu foc deschis în aceste spaţii; 

încălzirea grajdurilor este admisă numai cu sobe cu acumulare de căldură, iar aprinderea şi 

alimentarea focului trebuie să se facă numai din exterior; 

se interzice depozitarea în magazii sau în alte dependinţe a oricărui fel de carburant în 

cantitate mai mare decât cea stabilită de reglementările în vigoare; 

este interzisă folosirea afumătorilor improvizate, care prezintă pericol de incendiu, în magazii, 

şuri sau instalate în apropierea materialelor combustibile. 

furajele, paiele şi alte materiale combustibile vor fi depozitate, după posibilităţi, cât mai 

departe de casă, bucătării de vară, cuptoare, magazii etc.; 

utilizaţi focul deschis în locuri fără pericol de incendiu şi fără vânt; 

utilizaţi focul deschis la distanţe mai mari de 10 m faţă de materiale sau substanţe combustibile 

(casă, şură, depozit de cereale, pădure, etc.) 

interesaţi-vă la primărie în ceea ce priveşte planificarea zilelor şi a locurilor special amenajate 

în care se adună resturile menajere şi vegetaţia uscată din localitate în scopul arderii; 

efectuaţi arderea miriştilor, resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi a altor materiale com-

bustibile în locuri special amenajate; 

asiguraţi supravegherea permanentă a arderii şi stingeţi jarul după încetarea acesteia. 

este interzisă folosirea instalaţiilor şi aparatelor electrice defecte sau improvizate, cu 

conductori neizolaţi, cu prize sau întrerupătoare defecte, doze şi derivaţii fără capace, etc.; 

este interzisă înlocuirea siguranţelor electrice cu sârmă, cuie, etc. Siguranţele arse vor fi 

înlocuite numai de către un electrician autorizat; 

este interzisă încărcarea (suprasolicitarea ) instalaţiilor electrice, prin utilizarea de 

consumatori peste sarcina admisă; 

este interzisă executarea sau modificarea instalaţiilor electrice de către persoane neautorizate; 

este interzisă folosirea aparatelor electrice (fiare de călcat, radiatoare, reşouri ) fără luarea 

măsurilor de izolare termică faţă de materialele combustibile învecinate, precum şi lăsarea 

acestora sub tensiune, fără supraveghere. 
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SALVEAZĂ VIAŢA,  PROTEJEAZĂ    MEDIUL ŞI BUNURILE! 
 

PREVENIREA SITUAŢIILOR DE URGENŢĂPREVENIREA SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ  

  LA LA GOSPODĂRIILE CETĂŢENEŞTIGOSPODĂRIILE CETĂŢENEŞTI  

CURĂŢAREA ŞI ÎNTREŢINEREA ŞANŢURILOR 
ŞI RIGOLELOR; 

INTERZICEREA BLOCĂRII SAU OBTURĂRII 
PODURILOR SAU PODEŢELOR CU MATERIALE 
CARE AR ÎMPIEDICA  SCURGEREA APEI. 

 MĂSURI DE PROTECŢIE ÎMPOTRIVA 

INUNDAŢIILOR ÎN ZONELE  CU RISC : 

COPIII NU TREBUIE LĂSAŢI SINGURI ÎN ÎNCĂPERI ÎN CARE SUNT SOBE DE 

ÎNCĂLZIT SAU DE GĂTIT, LĂMPI CU PETROL PENTRU ILUMINAT ORI GĂTIT ÎN 

STARE DE FUNCŢIONARE;  

COPIII NU TREBUIE LĂSAŢI SĂ SE JOACE CU FOCUL (LĂMPI, LUMÂNĂRI, 

CHIBRITURI, BRICHETE, ARTIFICII ETC.). ASEMENEA MIJLOACE NU TREBUIE 

LĂSATE LA ÎNDEMÂNA  LOR  

   Personalul din cadrul Compartimentului de prevenire al Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă, desemnat prin Dispoziţia 
Primarului, va verifica de două ori pe an (primăvara şi toamna), modul de respectare a acestor măsuri, iar neregulile constatate vor 

fi aduse la cunoştinţa proprietarilor/utilizatorilor  în vederea remedierii acestora. 

  INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE 
URGENŢĂ  ,,BANAT” AL JUDEŢULUI TIMIŞ 

- www.isutimis.ro - 

 

 

 

 


