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JOCUL COPIILOR CU FOCUL
O CAUZĂ FRECVENTĂ
DE INCENDIU

Un fenomen complex, distrugător  care
se poate transforma uneori în

catastrofă aducând oamenilor necazuri
şi suferinţă.

Are o cauză tehnică sau apare de cele
mai multe ori ca urmare a unei

neglijenţe umane.

Incendiu

CE PO}I

FACE ÎN

CAZ DE

- Dac` observi flac`ri [i fum anun]` imediat 

p`rin]ii sau pe cei din jurul t`u. 

- Ie[i afar` din cas` cât mai urgent posibil. 

- Dac` e[ti singur, mergi la unul din vecini [i 

roag`-l s` te ajute. 

- Ajut`-]i [i fr`]iorii sau prietenii de joac` mai 

mici pe timpul evacu`rii din cas`. 

- Dac` este mult fum, atunci \nainteaz` \n 

genunchi, deoarece la nivelul podelei este mai 

pu]in fum. 

- Nu te ascunde \n dulap sau sub pat. Trebuie 

doar s` ie[i afar` [i s`-i alertezi pe cei din jur. 

- Nu te \ntoarce \n cas`, nici m`car pentru 

animalele sau juc`riile tale preferate.

INSPECTORATUL PENTRU
SITUATII DE URGENTA
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FOCUL ÎL POȚI PREVENI !

FOCUL ESTE FENOMENUL CARE APARE ATUNCI CÂND, ÎN ACELAŞI TIMP ŞI SPAŢIU, SE AFLĂ SIMULTAN
O CANTITATE SUFICIENTĂ DE MATERIAL COMBUSTIBIL, OXIGEN(AER) ŞI O SURSĂ DE APRINDERE

CÂND FOCUL NU MAI POATE FI CONTROLAT, ATUNCI ESTE VORBA DE UN INCENDIU
ATUNCI ESTE NECESARĂ INTERVENŢIA FORŢELOR ŞI MIJLOACELOR DE STINGERE PENTRU LICHIDARE

CINE? CUM?
ESTE

GRATUIT!
SUNĂ DOAR

ÎN CAZ DE

URGENŢĂ!
CE?

UNDE?

(IDENTIFICAREA PERSOANEI CARE A SUNAT)
(CUM SE MANIFESTĂ INCENDIUL)

(DESCRIEREA EVENIMENTULUI PRODUS)

(LOCUL EVENIMENTULUI PRODUS)

Mă numesc -x- şi sun de la nr. de telefon -y- Incendiul este deja vizibil din exterior

Acesta s-a produs la vecinul meu. Nici el şi 
nici soţia nu sunt acasă, este posibil ca în
locuinţă să se afle o femeie de 90 ani
şi 2 copii de 5 ani şi respectiv 2 ani.

Acesta s-a produs într-o cameră a 
imobilului de pe strada -v- la nrumărul -z-
si sunt din localitatea -w-

AŞTEPTAŢI LÂNGĂ TELEFON PENTRU CONFIRMAREA APELULUI
Nu folosi numărul de urgență pentru farse.

Altcineva în momentul în care ţie îţi arde de glume
ARE NEVOIE DE AJUTOR
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RETINE}I !
Via]a este mai valoroas`! 

Protejeaz`-te \n sezonul rece! 

SOBE cu și fără acumulare de căldură
  - sobele vor fi obligatoriu verificate, curăţate, şi 
reparate de persoane specializate şi autorizate; 
  - în fața ușilor sobelor, pardoseala combustibilă va fi 
protejată cu o tablă cu dimensiunile de 50 x 70 cm, 
astfel se asigură protecţia faţă de căderea accidentală 
direct pe podea, a jarului sau lemnelor aprinse; 
  - focul în sobe va fi supravegheat în permanență;
  - supravegheați permanent jocul copiilor;
  - evitați supraîncălzirea sobelor; 
  - noaptea nu se va încărca soba cu lemne, iar la sobele 
cu gaze naturale nu se va lasa arzătorul aprins.

COȘURI pentru evacuarea fumului
  - coșurile, burlanele și canalele de fum vor fi 
obligatoriu verificate, curăţate şi reparate cel puțin o 
dată pe an; 
  - coșurile, burlanele și canalele de fum vor fi izolate 
față de elementele combustibile ale pereților, 
planșeelor și acoperișurilor;
  - în podul casei, coşul de fum va fi obligatoriu 
tencuit, pentru a nu prezenta fisuri prin care ar putea 
pătrunde scântei ce pot fi surse de aprindere.

INSTALAȚII ELECTRICE

INSTALAȚII DE ÎNCĂLZIRE

  - se vor utiliza întrerupătoare, prize sau cabluri 
electrice fără defecţiuni sau improvizații;
  - se vor utiliza numai siguranţe omologate în 
tablourile electrice;
  - evitați suprasolicitarea instalațiilor electrice.

  - aprinderea focului la aragaz sau în sobele 
alimentate cu gaze naturale de va face după principiul 
”gaz pe flacără”;
 - cenușa și jarul provenite de la sobe vor fi depozitate 
într-un loc special amenajat și se va stinge cu apă.
- verificarea etanșeității buteliei de aragaz și a 
instalației de alimentare cu gaze se va face cu apă și 
săpun;
  - se vor utiliza pentru încălzirea camerelor de locuit 
numai aparate electrice omologate.

  - sobele vor fi obligatoriu verificate, curăţate, şi 
reparate de persoane specializate şi autorizate; 
  - în fața ușilor sobelor, pardoseala combustibilă va fi 
protejată cu o tablă cu dimensiunile de 50 x 70 cm, 
astfel se asigură protecţia faţă de căderea accidentală 
direct pe podea, a jarului sau lemnelor aprinse; 
  - focul în sobe va fi supravegheat în permanență;
  - supravegheați permanent jocul copiilor;
  - evitați supraîncălzirea sobelor; 
  - noaptea nu se va încărca soba cu lemne, iar la sobele 
cu gaze naturale nu se va lasa arzătorul aprins.

  - se vor utiliza întrerupătoare, prize sau cabluri 
electrice fără defecţiuni sau improvizații;
  - se vor utiliza numai siguranţe omologate în 
tablourile electrice;
  - evitați suprasolicitarea instalațiilor electrice.

  - aprinderea focului la aragaz sau în sobele 
alimentate cu gaze naturale de va face după principiul 
”gaz pe flacără”;
 - cenușa și jarul provenite de la sobe vor fi depozitate 
într-un loc special amenajat și se va stinge cu apă.
- verificarea etanșeității buteliei de aragaz și a 
instalației de alimentare cu gaze se va face cu apă și 
săpun;
  - se vor utiliza pentru încălzirea camerelor de locuit 
numai aparate electrice omologate.

  - sobele vor fi obligatoriu verificate, curăţate, şi 
reparate de persoane specializate şi autorizate; 
  - în fața ușilor sobelor, pardoseala combustibilă va fi 
protejată cu o tablă cu dimensiunile de 50 x 70 cm, 
astfel se asigură protecţia faţă de căderea accidentală 
direct pe podea, a jarului sau lemnelor aprinse; 
  - focul în sobe va fi supravegheat în permanență;
  - supravegheați permanent jocul copiilor;
  - evitați supraîncălzirea sobelor; 
  - noaptea nu se va încărca soba cu lemne, iar la sobele 
cu gaze naturale nu se va lasa arzătorul aprins.

  - se vor utiliza întrerupătoare, prize sau cabluri 
electrice fără defecţiuni sau improvizații;
  - se vor utiliza numai siguranţe omologate în 
tablourile electrice;
  - evitați suprasolicitarea instalațiilor electrice.

  - aprinderea focului la aragaz sau în sobele 
alimentate cu gaze naturale de va face după principiul 
”gaz pe flacără”;
 - cenușa și jarul provenite de la sobe vor fi depozitate 
într-un loc special amenajat și se va stinge cu apă.
- verificarea etanșeității buteliei de aragaz și a 
instalației de alimentare cu gaze se va face cu apă și 
săpun;
  - se vor utiliza pentru încălzirea camerelor de locuit 
numai aparate electrice omologate.

  - sobele vor fi obligatoriu verificate, curăţate, şi 
reparate de persoane specializate şi autorizate; 
  - în fața ușilor sobelor, pardoseala combustibilă va fi 
protejată cu o tablă cu dimensiunile de 50 x 70 cm, 
astfel se asigură protecţia faţă de căderea accidentală 
direct pe podea, a jarului sau lemnelor aprinse; 
  - focul în sobe va fi supravegheat în permanență;
  - supravegheați permanent jocul copiilor;
  - evitați supraîncălzirea sobelor; 
  - noaptea nu se va încărca soba cu lemne, iar la sobele 
cu gaze naturale nu se va lasa arzătorul aprins.

  - se vor utiliza întrerupătoare, prize sau cabluri 
electrice fără defecţiuni sau improvizații;
  - se vor utiliza numai siguranţe omologate în 
tablourile electrice;
  - evitați suprasolicitarea instalațiilor electrice.

  - aprinderea focului la aragaz sau în sobele 
alimentate cu gaze naturale de va face după principiul 
”gaz pe flacără”;
 - cenușa și jarul provenite de la sobe vor fi depozitate 
într-un loc special amenajat și se va stinge cu apă.
- verificarea etanșeității buteliei de aragaz și a 
instalației de alimentare cu gaze se va face cu apă și 
săpun;
  - se vor utiliza pentru încălzirea camerelor de locuit 
numai aparate electrice omologate.

  - sobele vor fi obligatoriu verificate, curăţate, şi 
reparate de persoane specializate şi autorizate; 
  - în fața ușilor sobelor, pardoseala combustibilă va fi 
protejată cu o tablă cu dimensiunile de 50 x 70 cm, 
astfel se asigură protecţia faţă de căderea accidentală 
direct pe podea, a jarului sau lemnelor aprinse; 
  - focul în sobe va fi supravegheat în permanență;
  - supravegheați permanent jocul copiilor;
  - evitați supraîncălzirea sobelor; 
  - noaptea nu se va încărca soba cu lemne, iar la sobele 
cu gaze naturale nu se va lasa arzătorul aprins.

  - se vor utiliza întrerupătoare, prize sau cabluri 
electrice fără defecţiuni sau improvizații;
  - se vor utiliza numai siguranţe omologate în 
tablourile electrice;
  - evitați suprasolicitarea instalațiilor electrice.

  - se vor utiliza întrerupătoare, prize sau cabluri 
electrice fără defecţiuni sau improvizații;
  - se vor utiliza numai siguranţe omologate în 
tablourile electrice;
  - evitați suprasolicitarea instalațiilor electrice.

  - se vor utiliza întrerupătoare, prize sau cabluri 
electrice fără defecţiuni sau improvizații;
  - se vor utiliza numai siguranţe omologate în 
tablourile electrice;
  - evitați suprasolicitarea instalațiilor electrice.

  - se vor utiliza întrerupătoare, prize sau cabluri 
electrice fără defecţiuni sau improvizații;
  - se vor utiliza numai siguranţe omologate în 
tablourile electrice;
  - evitați suprasolicitarea instalațiilor electrice.

  - se vor utiliza întrerupătoare, prize sau cabluri 
electrice fără defecţiuni sau improvizații;
  - se vor utiliza numai siguranţe omologate în 
tablourile electrice;
  - evitați suprasolicitarea instalațiilor electrice.

  - se vor utiliza întrerupătoare, prize sau cabluri 
electrice fără defecţiuni sau improvizații;
  - se vor utiliza numai siguranţe omologate în 
tablourile electrice;
  - evitați suprasolicitarea instalațiilor electrice.

  - se vor utiliza întrerupătoare, prize sau cabluri 
electrice fără defecţiuni sau improvizații;
  - se vor utiliza numai siguranţe omologate în 
tablourile electrice;
  - evitați suprasolicitarea instalațiilor electrice.

  - se vor utiliza întrerupătoare, prize sau cabluri 
electrice fără defecţiuni sau improvizații;
  - se vor utiliza numai siguranţe omologate în 
tablourile electrice;
  - evitați suprasolicitarea instalațiilor electrice.

  - se vor utiliza întrerupătoare, prize sau cabluri 
electrice fără defecţiuni sau improvizații;
  - se vor utiliza numai siguranţe omologate în 
tablourile electrice;
  - evitați suprasolicitarea instalațiilor electrice.

  - se vor utiliza întrerupătoare, prize sau cabluri 
electrice fără defecţiuni sau improvizații;
  - se vor utiliza numai siguranţe omologate în 
tablourile electrice;
  - evitați suprasolicitarea instalațiilor electrice.

  - se vor utiliza întrerupătoare, prize sau cabluri 
electrice fără defecţiuni sau improvizații;
  - se vor utiliza numai siguranţe omologate în 
tablourile electrice;
  - evitați suprasolicitarea instalațiilor electrice.

  - se vor utiliza întrerupătoare, prize sau cabluri 
electrice fără defecţiuni sau improvizații;
  - se vor utiliza numai siguranţe omologate în 
tablourile electrice;
  - evitați suprasolicitarea instalațiilor electrice.

  - aprinderea focului la aragaz sau în sobele 
alimentate cu gaze naturale de va face după principiul 
”gaz pe flacără”;
 - cenușa și jarul provenite de la sobe vor fi depozitate 
într-un loc special amenajat și se va stinge cu apă.
- verificarea etanșeității buteliei de aragaz și a 
instalației de alimentare cu gaze se va face cu apă și 
săpun;
  - se vor utiliza pentru încălzirea camerelor de locuit 
numai aparate electrice omologate.

  - sobele vor fi obligatoriu verificate, curăţate, şi 
reparate de persoane specializate şi autorizate; 
  - în fața ușilor sobelor, pardoseala combustibilă va fi 
protejată cu o tablă cu dimensiunile de 50 x 70 cm, 
astfel se asigură protecţia faţă de căderea accidentală 
direct pe podea, a jarului sau lemnelor aprinse; 
  - focul în sobe va fi supravegheat în permanență;
  - supravegheați permanent jocul copiilor;
  - evitați supraîncălzirea sobelor; 
  - noaptea nu se va încărca soba cu lemne, iar la sobele 
cu gaze naturale nu se va lasa arzătorul aprins.

  - coșurile, burlanele și canalele de fum vor fi 
obligatoriu verificate, curăţate şi reparate cel puțin o 
dată pe an; 
  - coșurile, burlanele și canalele de fum vor fi izolate 
față de elementele combustibile ale pereților, 
planșeelor și acoperișurilor;
  - în podul casei, coşul de fum va fi obligatoriu 
tencuit, pentru a nu prezenta fisuri prin care ar putea 
pătrunde scântei ce pot fi surse de aprindere.

  - sobele vor fi obligatoriu verificate, curăţate, şi 
reparate de persoane specializate şi autorizate; 
  - în fața ușilor sobelor, pardoseala combustibilă va fi 
protejată cu o tablă cu dimensiunile de 50 x 70 cm, 
astfel se asigură protecţia faţă de căderea accidentală 
direct pe podea, a jarului sau lemnelor aprinse; 
  - focul în sobe va fi supravegheat în permanență;
  - supravegheați permanent jocul copiilor;
  - evitați supraîncălzirea sobelor; 
  - noaptea nu se va încărca soba cu lemne, iar la sobele 
cu gaze naturale nu se va lasa arzătorul aprins.

  - se vor utiliza întrerupătoare, prize sau cabluri 
electrice fără defecţiuni sau improvizații;
  - se vor utiliza numai siguranţe omologate în 
tablourile electrice;
  - evitați suprasolicitarea instalațiilor electrice.

  - aprinderea focului la aragaz sau în sobele 
alimentate cu gaze naturale de va face după principiul 
”gaz pe flacără”;
 - cenușa și jarul provenite de la sobe vor fi depozitate 
într-un loc special amenajat și se va stinge cu apă.
- verificarea etanșeității buteliei de aragaz și a 
instalației de alimentare cu gaze se va face cu apă și 
săpun;
  - se vor utiliza pentru încălzirea camerelor de locuit 
numai aparate electrice omologate.

  - sobele vor fi obligatoriu verificate, curăţate, şi 
reparate de persoane specializate şi autorizate; 
  - în fața ușilor sobelor, pardoseala combustibilă va fi 
protejată cu o tablă cu dimensiunile de 50 x 70 cm, 
astfel se asigură protecţia faţă de căderea accidentală 
direct pe podea, a jarului sau lemnelor aprinse; 
  - focul în sobe va fi supravegheat în permanență;
  - supravegheați permanent jocul copiilor;
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  - noaptea nu se va încărca soba cu lemne, iar la sobele 
cu gaze naturale nu se va lasa arzătorul aprins.

  - se vor utiliza întrerupătoare, prize sau cabluri 
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  - se vor utiliza întrerupătoare, prize sau cabluri 
electrice fără defecţiuni sau improvizații;
  - se vor utiliza numai siguranţe omologate în 
tablourile electrice;
  - evitați suprasolicitarea instalațiilor electrice.

  - aprinderea focului la aragaz sau în sobele 
alimentate cu gaze naturale de va face după principiul 
”gaz pe flacără”;
 - cenușa și jarul provenite de la sobe vor fi depozitate 
într-un loc special amenajat și se va stinge cu apă.
- verificarea etanșeității buteliei de aragaz și a 
instalației de alimentare cu gaze se va face cu apă și 
săpun;
  - se vor utiliza pentru încălzirea camerelor de locuit 
numai aparate electrice omologate.

  - se vor utiliza întrerupătoare, prize sau cabluri 
electrice fără defecţiuni sau improvizații;
  - se vor utiliza numai siguranţe omologate în 
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  - evitați suprasolicitarea instalațiilor electrice.

  - aprinderea focului la aragaz sau în sobele 
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  - sobele vor fi obligatoriu verificate, curăţate, şi 
reparate de persoane specializate şi autorizate; 
  - în fața ușilor sobelor, pardoseala combustibilă va fi 
protejată cu o tablă cu dimensiunile de 50 x 70 cm, 
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direct pe podea, a jarului sau lemnelor aprinse; 
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față de elementele combustibile ale pereților, 
planșeelor și acoperișurilor;
  - în podul casei, coşul de fum va fi obligatoriu 
tencuit, pentru a nu prezenta fisuri prin care ar putea 
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  - sobele vor fi obligatoriu verificate, curăţate, şi 
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direct pe podea, a jarului sau lemnelor aprinse; 
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reparate de persoane specializate şi autorizate; 
  - în fața ușilor sobelor, pardoseala combustibilă va fi 
protejată cu o tablă cu dimensiunile de 50 x 70 cm, 
astfel se asigură protecţia faţă de căderea accidentală 
direct pe podea, a jarului sau lemnelor aprinse; 
  - focul în sobe va fi supravegheat în permanență;
  - supravegheați permanent jocul copiilor;
  - evitați supraîncălzirea sobelor; 
  - noaptea nu se va încărca soba cu lemne, iar la sobele 
cu gaze naturale nu se va lasa arzătorul aprins.

  - coșurile, burlanele și canalele de fum vor fi 
obligatoriu verificate, curăţate şi reparate cel puțin o 
dată pe an; 
  - coșurile, burlanele și canalele de fum vor fi izolate 
față de elementele combustibile ale pereților, 
planșeelor și acoperișurilor;
  - în podul casei, coşul de fum va fi obligatoriu 
tencuit, pentru a nu prezenta fisuri prin care ar putea 
pătrunde scântei ce pot fi surse de aprindere.

  - coșurile, burlanele și canalele de fum vor fi 
obligatoriu verificate, curăţate şi reparate cel puțin o 
dată pe an; 
  - coșurile, burlanele și canalele de fum vor fi izolate 
față de elementele combustibile ale pereților, 
planșeelor și acoperișurilor;
  - în podul casei, coşul de fum va fi obligatoriu 
tencuit, pentru a nu prezenta fisuri prin care ar putea 
pătrunde scântei ce pot fi surse de aprindere.

  - sobele vor fi obligatoriu verificate, curăţate, şi 
reparate de persoane specializate şi autorizate; 
  - în fața ușilor sobelor, pardoseala combustibilă va fi 
protejată cu o tablă cu dimensiunile de 50 x 70 cm, 
astfel se asigură protecţia faţă de căderea accidentală 
direct pe podea, a jarului sau lemnelor aprinse; 
  - focul în sobe va fi supravegheat în permanență;
  - supravegheați permanent jocul copiilor;
  - evitați supraîncălzirea sobelor; 
  - noaptea nu se va încărca soba cu lemne, iar la sobele 
cu gaze naturale nu se va lasa arzătorul aprins.

  - coșurile, burlanele și canalele de fum vor fi 
obligatoriu verificate, curăţate şi reparate cel puțin o 
dată pe an; 
  - coșurile, burlanele și canalele de fum vor fi izolate 
față de elementele combustibile ale pereților, 
planșeelor și acoperișurilor;
  - în podul casei, coşul de fum va fi obligatoriu 
tencuit, pentru a nu prezenta fisuri prin care ar putea 
pătrunde scântei ce pot fi surse de aprindere.

  - sobele vor fi obligatoriu verificate, curăţate, şi 
reparate de persoane specializate şi autorizate; 
  - în fața ușilor sobelor, pardoseala combustibilă va fi 
protejată cu o tablă cu dimensiunile de 50 x 70 cm, 
astfel se asigură protecţia faţă de căderea accidentală 
direct pe podea, a jarului sau lemnelor aprinse; 
  - focul în sobe va fi supravegheat în permanență;
  - supravegheați permanent jocul copiilor;
  - evitați supraîncălzirea sobelor; 
  - noaptea nu se va încărca soba cu lemne, iar la sobele 
cu gaze naturale nu se va lasa arzătorul aprins.

  - sobele vor fi obligatoriu verificate, curăţate, şi 
reparate de persoane specializate şi autorizate; 
  - în fața ușilor sobelor, pardoseala combustibilă va fi 
protejată cu o tablă cu dimensiunile de 50 x 70 cm, 
astfel se asigură protecţia faţă de căderea accidentală 
direct pe podea, a jarului sau lemnelor aprinse; 
  - focul în sobe va fi supravegheat în permanență;
  - supravegheați permanent jocul copiilor;
  - evitați supraîncălzirea sobelor; 
  - noaptea nu se va încărca soba cu lemne, iar la sobele 
cu gaze naturale nu se va lasa arzătorul aprins.

  - coșurile, burlanele și canalele de fum vor fi 
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dată pe an; 
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față de elementele combustibile ale pereților, 
planșeelor și acoperișurilor;
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tencuit, pentru a nu prezenta fisuri prin care ar putea 
pătrunde scântei ce pot fi surse de aprindere.

  - sobele vor fi obligatoriu verificate, curăţate, şi 
reparate de persoane specializate şi autorizate; 
  - în fața ușilor sobelor, pardoseala combustibilă va fi 
protejată cu o tablă cu dimensiunile de 50 x 70 cm, 
astfel se asigură protecţia faţă de căderea accidentală 
direct pe podea, a jarului sau lemnelor aprinse; 
  - focul în sobe va fi supravegheat în permanență;
  - supravegheați permanent jocul copiilor;
  - evitați supraîncălzirea sobelor; 
  - noaptea nu se va încărca soba cu lemne, iar la sobele 
cu gaze naturale nu se va lasa arzătorul aprins.
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reparate de persoane specializate şi autorizate; 
  - în fața ușilor sobelor, pardoseala combustibilă va fi 
protejată cu o tablă cu dimensiunile de 50 x 70 cm, 
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direct pe podea, a jarului sau lemnelor aprinse; 
  - focul în sobe va fi supravegheat în permanență;
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  - se vor utiliza întrerupătoare, prize sau cabluri 
electrice fără defecţiuni sau improvizații;
  - se vor utiliza numai siguranţe omologate în 
tablourile electrice;
  - evitați suprasolicitarea instalațiilor electrice.

  - aprinderea focului la aragaz sau în sobele 
alimentate cu gaze naturale de va face după principiul 
”gaz pe flacără”;
 - cenușa și jarul provenite de la sobe vor fi depozitate 
într-un loc special amenajat și se va stinge cu apă.
- verificarea etanșeității buteliei de aragaz și a 
instalației de alimentare cu gaze se va face cu apă și 
săpun;
  - se vor utiliza pentru încălzirea camerelor de locuit 
numai aparate electrice omologate.
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reparate de persoane specializate şi autorizate; 
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față de elementele combustibile ale pereților, 
planșeelor și acoperișurilor;
  - în podul casei, coşul de fum va fi obligatoriu 
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electrice fără defecţiuni sau improvizații;
  - se vor utiliza numai siguranţe omologate în 
tablourile electrice;
  - evitați suprasolicitarea instalațiilor electrice.

  - se vor utiliza întrerupătoare, prize sau cabluri 
electrice fără defecţiuni sau improvizații;
  - se vor utiliza numai siguranţe omologate în 
tablourile electrice;
  - evitați suprasolicitarea instalațiilor electrice.

  - sobele vor fi obligatoriu verificate, curăţate, şi 
reparate de persoane specializate şi autorizate; 
  - în fața ușilor sobelor, pardoseala combustibilă va fi 
protejată cu o tablă cu dimensiunile de 50 x 70 cm, 
astfel se asigură protecţia faţă de căderea accidentală 
direct pe podea, a jarului sau lemnelor aprinse; 
  - focul în sobe va fi supravegheat în permanență;
  - supravegheați permanent jocul copiilor;
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  - noaptea nu se va încărca soba cu lemne, iar la sobele 
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electrice fără defecţiuni sau improvizații;
  - se vor utiliza numai siguranţe omologate în 
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  - aprinderea focului la aragaz sau în sobele 
alimentate cu gaze naturale de va face după principiul 
”gaz pe flacără”;
 - cenușa și jarul provenite de la sobe vor fi depozitate 
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instalației de alimentare cu gaze se va face cu apă și 
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  - aprinderea focului la aragaz sau în sobele 
alimentate cu gaze naturale de va face după principiul 
”gaz pe flacără”;
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instalației de alimentare cu gaze se va face cu apă și 
săpun;
  - se vor utiliza pentru încălzirea camerelor de locuit 
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electrice fără defecţiuni sau improvizații;
  - se vor utiliza numai siguranţe omologate în 
tablourile electrice;
  - evitați suprasolicitarea instalațiilor electrice.
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 - cenușa și jarul provenite de la sobe vor fi depozitate 
într-un loc special amenajat și se va stinge cu apă.
- verificarea etanșeității buteliei de aragaz și a 
instalației de alimentare cu gaze se va face cu apă și 
săpun;
  - se vor utiliza pentru încălzirea camerelor de locuit 
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  - se vor utiliza pentru încălzirea camerelor de locuit 
numai aparate electrice omologate.

  - se vor utiliza întrerupătoare, prize sau cabluri 
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electrice fără defecţiuni sau improvizații;
  - se vor utiliza numai siguranţe omologate în 
tablourile electrice;
  - evitați suprasolicitarea instalațiilor electrice.

  - se vor utiliza întrerupătoare, prize sau cabluri 
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electrice fără defecţiuni sau improvizații;
  - se vor utiliza numai siguranţe omologate în 
tablourile electrice;
  - evitați suprasolicitarea instalațiilor electrice.

  - se vor utiliza întrerupătoare, prize sau cabluri 
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  - coșurile, burlanele și canalele de fum vor fi 
obligatoriu verificate, curăţate şi reparate cel puțin o 
dată pe an; 
  - coșurile, burlanele și canalele de fum vor fi izolate 
față de elementele combustibile ale pereților, 
planșeelor și acoperișurilor;
  - în podul casei, coşul de fum va fi obligatoriu 
tencuit, pentru a nu prezenta fisuri prin care ar putea 
pătrunde scântei ce pot fi surse de aprindere.
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  - se vor utiliza întrerupătoare, prize sau cabluri 
electrice fără defecţiuni sau improvizații;
  - se vor utiliza numai siguranţe omologate în 
tablourile electrice;
  - evitați suprasolicitarea instalațiilor electrice.
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