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MASURI 
PENTRU CRESTEREA GRADULUI DE SIGURANTA A CETATEANULUI, 

PE TIMPUL SEZONIJLUI RECE 
1N CONTEXTUL SARBATORILOR DE IARNA 

1. Se interzice utilizarea aparatelor electrice, a conductorilor electrici, a prizelor, a 
intrerupatoarelor, a dispozitivelor de protectie cu defectiuiii sau improvizatii; 

2. Se va evita suprasolicitreai retelei electrice prin folosirea simultana a mai multor consumatori; 
3. Se interzice folosirea buteliilor de ga.z lichefiat fara regulator de presiune, cu gariiituri 

deteriorate ori cu furtune de cauciuc fisurate sau l ărgite la capete; 
4. Se interzice folosirea chibriturilor,luniân ărilor,lămpilor de gătit sau iluminat alimentâte cu 

petrol lampant, în spaţii cu pericol de incendiu cum sunt: depozite de furaje, grajduri, magazii, poduri; 
5. Se interzice incălzirea cu f[acără  a buteliilor ori folosirea acestora în pozi ţie culcată, răsturnată  

sau înclinată ; 
6. Se interzice folosirea f[ăcării pentru verificarea etan şeităţii buteliei, garniturilor, regulatoarelor 

de presiune, furtunului sau conductei de gaz; verificarea se va face numai cu emulsie de ap ă  cu săpun; 
7. Se interzice transvazarea gazului din butelie în orice alte recipiente sau folosirea de butelii 

improvizate; 
8. Se interzice păstrarea surselor de foc, cum sunt chibriturile, brichetele, lumân ările, lămpile cu 

gaz în locuri în care au acces copiii; 
9. Copiii nu vor fi lasati nesupravegheati sau blocati in cas ă, având la îndemână  lumânări aprinse 

sau în prezenţa sobelor, plitelor şilsau aparatelor electrice af[ate în func ţiune; 
10. Se interzice depozitarea materialelor combustibile sau inflamabile, cum sunt butelii, bidoane 

cu produse petroliere şi altele, în podurile clădirilor; 
11. Se interzice folosirea afumătorilor improvizate ori amplasarea acestora în magazii, poduri, 

remize sub şoproane sau lângă  materiale combustibile; 
12. Se interzice utilizarea combustibililor solizi pentru alimentarea mijloacelor de înc ălzire locală, 

racordate la sisteme de alimentare cu gaze naturale, pentru evitarea îrlfund ării sau supraîncălzirii 
coşurilor de evacuare a fumului şi gazelor fierbinţi şi producerea unor incendii şi1sau explozii urmate de 
incendiu. 
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