PRINCIPALELE CAUZE DE INCENDIU
SI
IMPREJURARILE CARE LE DETERMINA

FOCUL DESCHIS

a).-distrugerea prin foc a resturilor menajere, furajere sau a vegetaţiei uscate din grădini,
curţi, terenuri agricole (mirişti în urma secerişului);
b).-aprinderea deşeurilor menajere pe timp de vânt;
c).-amplasarea gunoaielor ce urmează a fi distruse prin ardere în apropierea şurilor,
adăposturilor de animale, furajelor…;
d).-utilizarea în locuinţe sau anexe gospodăreşti a lumânărilor, făcliilor, lămpilor de
iluminat sau de gătit cu petrol fără să se ia măsuri de prevenire;
e).-depozitarea cenuşei cu jeratic nestins în locuri necorespunzătoare, în apropierea
magaziilor, şurilor, furajelor;
f).-folosirea de afumători improvizate în magazii sau poduri, etc.

Cele mai multe incendii datorate focului deschis au loc în zona rurală: la
gospodăriile populaţiei, păduri (mai ales primăvara), la culturi agricole (pe timpul
campaniei agricole de vară şi toamnă).

INSTALAŢII
ELECTRICE
DEFECTE SAU
IMPROVIZATE

a).-folosirea conductorilor sau cablurilor electrice defecte;
b).-folosirea conductorilor sau cablurilor electrice neizolate corespunzător faţă de materiale
combustibile;
c).-suprasolicitarea instalaţiilor electrice prin folosirea de consumatori (reşouri,
radiatoare, frigidere, maşini de spălat, aparatură electronică, etc) cu putere ce depăşeşte
puterea nominală stabilită pentru reţelele respective;
d).-existenţa unor instalaţii electrice, îmbătrânite sau cu improvizaţii executate de persoane
neautorizate;
e).-înlocuirea siguranţelor fuzibile originale cu altele supradimensionate şi improvizate;
f).-nesupravegherea aparatelor electrice aflate sub tensiune sau amplasarea acestora în
apropierea materialelor combustibile.

Incendiile provocate de instalaţiile electrice se soldează cu pierderi materiale
ridicate şi de multe ori cu victime omeneşti.

FUMATUL ÎN
LOCURI CU
PERICOL DE
INCENDIU

a).-fumatul în magazii, şoproane, fânare, depozite de furaje, poduri, …;
b).-fumatul fără respectarea regulilor de prevenire a incendiilor;
c).-ţigara nestinsă, uitată sau aruncată la întâmplare pe materiale combustibile

Majoritatea incendiilor datorate fumatului soldate cu victime au avut loc în timpul
nopţii, când persoanele respective au adormit cu ţigara nestinsă, fiind de multe ori în
stare de ebrietate.

COŞ DE FUM
DEFECT SAU
NECURĂŢAT

a).-necurăţarea periodică a funinginei depuse pe coşurile de fum;
b).-neîntreţinerea coşurilor în urma utilizării lor îndelungate;
c).-prezenţa unor vicii ascunse de construcţie (încastrarea în pereţii coşurilor a
elementelor combustibile din lemn din planşee şi acoperişuri);
d).-folosirea improvizaţiilor la burlanele metalice de evacuare a fumului cu lungime mare şi
coturi multe montate pe lângă şi pe pereţii combustibili, în apropierea materialelor ori altor
obiecte de uz casnic;
e).-existenţa unor coşuri de evacuare a fumului cu terminaţie în spaţiul podului pentru a
menţine o temperatură mai ridicată şi pentru afumarea cărnii.

Este o cauză care se manifestă cu precădere în mediul rural şi în lunile reci ale
anului.

PRINCIPALELE CAUZE DE INCENDIU
SI
IMPREJURARILE CARE LE DETERMINA
a).-nesupravegherea copiilor;
b).-lăsarea chibriturilor la îndemâna copiilor;
c).-nepreocupare, din partea părinţilor, pentru educarea copiilor în domeniul prevenirii şi
stingerii incendiilor.
JOCUL COPIILOR
CU FOCUL

Numărul copiilor, victime ale incendiilor, este în continuă creştere.

a).-utilizarea sobelor metalice şi a altor sisteme improvizate sau cu defecţiuni;
b).-nesupravegherea mijloacelor de încălzire pe timpul funcţionării;
c).-amplasarea lor în apropierea materialelor combustibile;
MIJLOACE DE
ÎNCĂLZIRE
DEFECTE,
IMPROVIZATE SAU
NECURĂŢATE

d).-alimentarea defectuoasă cu combustibili sau folosirea de combustibili necorespunzători.

Ca şi coşurile de fum, mijloacele de încălzire sunt generatoare de incendii cu
pondere însemnată în lunile reci ale anului şi în mediul rural.

