
  

PREVENIREA INCENDIILOR în apartamente trebuie să fie o preocupare 

continuă a tuturor cetăţenilor care locuiesc în asemenea imobile. Multe dintre 

sfaturi sunt simplu de urmat şi nu vă va lua decât puţin din timpul dumneavoastră 

să le puneţi în aplicare. 

 Prevenirea  incendiilor generate  de aparatura  electrocasnică  
 

 

NU   amplasaţi   radiatoarele   lângă   perdele   sau 
mobilier  şi  NU  le  utilizaţi pentru  uscarea  rufelor, 

deoarece acestea pot lua foc foarte uşor. 
 
 

 

Poziţionaţi întotdeauna aparatele de încălzire cu 
spatele la perete şi cu suprafaţa de radiere a căldurii 

către cameră. Dacă este posibil, fixaţile de perete 
pentru a nu se răsturna. 

 

 

Atenţie la distanţa la care amplasaţi radiatorul faţă 

de pat. Opriţi aparatele de încălzit dacă nu sunteţi în 
cameră sau dacă vă culcaţi. 

 

 

 
NU alimentaţi mai mulţi consumatori electrici 

(radiatoare, plite electrice, boilere, calorifere, 
aeroterme) din acelaşi prelungitor (sau din aceeaşi 

priză) în acelaşi timp. Conductorii se încălzesc (mai 

ales în zona contactelor prizăştecher) şi izolaţia se 
topeşte, producând scurtcircuitul electric. 

 

 

NU lăsaţi aparatele electrice sub tensiune când nu le 

folosiţi. Pot fi oricând surse generatoare de incendiu. 

Când părăsiţi apartamentul pentru o perioadă mai 

lungă  (concedii  de  odihnă,  vacanţe),  scoateţi  din 

priză ştecherele tuturor aparatelor electrice. 
 

 

NU amplasaţi conductorii electrici aflaţi sub tensiune 

sub covoare, mochete sau preşuri. Un scurtcircuit al 

conductorilor electrici poate provoca aprinderea 
izolaţiei şi implicit a produselor aflate deasupra. 

 
 

 

NU utilizaţi aparate electrice care au conductorii de 

alimentare uzaţi, deterioraţi sau care nu mai au 

ştecher. Firele introduse direct în priză, pe lângă 

pericolul electrocutării, nu asigură un contact bun şi 

provoacă  încălzirea  excesivă  a  conductorilor 

electrici. 



  

NU amplasaţi perdelele sau alte materiale textile în 
imediata apropiere a becurilor de tip incandescent 

deoarece pot lua foc foarte uşor. 
 
 

 

NU vărsaţi lichide pe pătura electrică, iar dacă totuşi 
sa udat, nu o folosiţi. 
NU încercaţi să o uscaţi punândo în funcţiune. 

 
 

 

NU lăsaţi pătura electrică să funcţioneze toată 

noaptea, decât dacă este prevăzută cu termostat. 
Dacă pătura electrică prezintă semne de deteriorare 

(conductori electrici cu izolaţie străpunsă, defecte din 

fabricaţie, rupturi, petice), atunci aceasta nu se va 

utiliza. 
 

 

După deconectarea de la reţeaua de alimentare cu 
energie electrică, stingeţi prăjitoarele de pâine care 
sunt în flăcări punând un prosop ud peste acestea. 

Limitarea aportului de oxigen necesar arderii duce la 
stingerea focului. 

 
 

 

Nu aşezaţi ghivecele sau vazele cu flori pe frigider! 
Apa vărsată poate produce scurtcircuit electric, 

favorizând astfel apariţia unui incendiu. 
 
 

 

Utilizarea vaselor şi tacâmurilor metalice în 
cuptoarele cu microunde trebuie evitatã deoarece, în 

cazul în care cantitatea de mâncare nu este suficientã 
pentru  a  absorbi  energia  microundelor,  cuptorul 
poate fi avariat ca urmare a producerii unui arc 

electric între acestea şi pereţii interiori sau uşă. 
 

 

Dacă  trebuie  să  întrerupeţi  folosirea  fierului  de 
călcat pentru o perioadă de timp ţineţi cont de 

următoarele: 
           scoateţi din priză aparatul; 
           nul lăsaţi în  contact direct sau  în  apropierea 

hainelor sau a altor materiale combustibile; 
           aşezaţil  în  poziţie  verticală  sau  pe  un  suport 

special amenajat. 
 

 Prevenirea incendiilor generate de aparatele  şi  sisteme de  încălzit 



  

În ultimii ani, a crescut foarte mult ponderea sistemelor de încălzire a apartamentelor, 

ce funcţionează cu combustibil gaz metan. Din acest motiv prezentăm câteva reguli de bază 

care trebuie respectate la utilizarea centralelor termice cu gaz metan: 
 

   Utilizaţi doar centrale termice certificate conform legii; 
 

   Montajul centralei trebuie efectuat numai de către firme autorizate; 
 

   Solicitaţi verificarea tehnică periodică; această operaţiune se efectuează numai 

de către firme autorizate; 
 

   Nu scoateţi din funcţiune detectorul de gaz (dacă acesta este montat); 
 

   Nu obturaţi golurile de admisie şi evacuare a aerului existente în încăperea în 
care este amplasată centrala; 

 

   Dacă apare o defecţiune la centrala termică, urmaţi întocmai paşii indicaţi în 

manualul de utilizare. Nu încercaţi să o reparaţi dumneavoastră, pentru acest lucru 

există personal autorizat. 
 

 

 Apelul de  urgenţă 901 
 

 

Apelarea la numărul de urgenţă 901 este gratuită şi 
poate fi făcută din orice reţea de telefonie fixă sau 

mobilă. Cu cât daţi mai multe informaţii corecte, cu 
atât intervenţia pompierilor va fi mai rapidă, eficientă 

şi mai sigură. 
 
 

Dacă sunaţi la 901 trebuie sa anunţaţi: 
 Ce urgenţă aveţi (ex. incendiu, ce arde...); 

 Unde este urgenţa (adresa exactă); 

 Unde vă aflaţi; 

 De la ce număr de telefon sunaţi; 

 Cum vă numiţi. 
 

După furnizarea acestor date, trebuie să rămâneţi la telefon pentru a fi puşi în 

legătură cu pompierii şi pentru a primi eventuale recomandări. 
 

Dacă legătura cu numarul 901 se întrerupe, trebuie să sunaţi din nou. Rămâneţi 

calmi şi răspundeţi la toate întrebările; nu închideţi până când nu vi se spune. 
 

Sunaţi la 901 doar dacă aveţi o urgenţă! 

Apelurile false sunt pedepsite prin lege! 

Probabilitatea de deces în timpul unui incendiu izbucnit în timpul nopţii este de trei 

ori mai mare decât în timpul zilei, de aceea trebuie să vă luaţi o serie de măsuri de prevenire. 
 

 



  

 

Opriţi şi scoateţi din priză toate aparatele electrocasnice pe care nu le mai 

folosiţi (lăsaţi în priză doar aparatele care sunt destinate pentru a fi tot timpul 

în priză – de exemplu frigidere, radiouri cu ceas, DVD playere, video recordere 

şi alte aparate care au menţionat acest lucru în cartea tehnică). 
 
 

 

Verificaţi dacă este oprit aragazul şi nul utilizaţi pentru a vă încălzi 

apartamentul pe timpul nopţii. Funcţionarea nesupravegheată a acestuia 

precum şi a altor dispozitive de încălzire cu gaze pe întreg parcursul nopţii, 

poate duce la consumarea oxigenului din apartament, existând riscul decesului 

prin  asfixiere.  Totodată,  lipsa  oxigenului  duce  la  stingerea  flăcării,  la 

inundarea apartamentului cu gaz şi, implicit la explozie, dacă se aprinde un bec 

sau o ţigară, dacă se produce o scânteie electrică la sonerie, la un întrerupător, 

la frigider etc. 
 

 

Verificaţi dacă lumânările sunt stinse. Nu le lăsaţi aprinse atunci când vă duceţi 

la culcare. 
 

 

Asiguraţivă că aţi stins ţigările, trabucurile sau pipele şi nu fumaţi în pat 

niciodată. Există riscul să adormiţi şi să daţi foc la propriile aşternuturi. 
 

 

Opriţivă pătura electrică (excepţie făcând atunci când aceasta este prevăzută 

cu termostat şi este destinată utilizării pe întreaga durată a nopţii). 
 

 

Verificaţi dacă este liberă calea de evacuare şi asiguraţivă că aveţi puse la locul 

lor cheile de la uşa de la intrare. 
 

 

La părăsirea apartamentului, pentru o perioadă mai scurtă sau mai lungă de 

timp, urmăriţi, în primul rând, să nu uitaţi vasele de gătit pe aragazul pornit, 

consumatorii electrici conectaţi la sursa de alimentare cu energie electrică. 
 

 
                    Inspecția energetică teritorială Călărași. 
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