ÎN CAZ DE INCENDIU !

ROMÂNIA
JUDEȚUL VRANCEA
PRIMARIA COMUNEI GUGESTI

Telefonaţi la 112
Din luna martie 2005 a fost introdus în
România Sistemul Național Unic pentru Apel de Urgență
(S.N.U.A.U).

STIMATE CETĂȚEAN !
Apărarea împotriva incendiilor constituie o
activitate de interes public, naţional, cu caracter
permanent, la care sunt obligate să participe, în condiţiile
legii 307/2006, autorităţile administraţiei publice centrale
şi locale, precum şi toate persoanele fizice şi juridice
aflate pe teritoriul României.
Incendiu - ardere autoîntreţinută, care se
desfăşoară fără control în timp şi spaţiu, care produce
pierderi de vieţi omeneşti şi/sau pagube materiale şi care
necesită o intervenţie organizată în scopul întreruperii
procesului de ardere;
Activităţile de prevenire a incendiilor se
desfăşoară de către personalul din compartimentul de
prevenire din cadrul serviciului voluntar pentru situaţii
de urgenţă, pe baza regulamentului elaborat de
Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi
aprobat prin ordin al ministrului administraţiei şi
internelor nr. 60/2007.

REȚINEȚI !
ESTE MULT MAI UȘOR SĂ PREVII UN
INCENDIU, DECÂT SĂ-L STINGI !

Numărul de telefon 112 este GRATUIT,
indiferent din ce reţea telefonică este apelat.
Dacă sunaţi la 112 trebuie să anunţaţi:
 Ce urgenţă aveţi ?
 Locul evenimentului
 Unde vă aflaţi ?
 De la ce număr de telefon sunaţi ?
 Cum vă numiţi ?

Reguli de comportare în timpul producerii unui
incendiu

PERSONA CARE OBSERVĂ UN INCENDIU
ARE OBLIGAȚIA SĂ ANUNȚE
PRIN ORICE MIJLOC SERVICIILE DE
URGENȚĂ , PRIMARUL SAU POLIȚIA
ȘI SĂ IA MĂSURI , DUPĂ POSIBILITĂȚILE
SALE , PENTRU LIMITAREA ȘI STINGEREA
INCENDIULUI !

Comportaţi-vă cu calm şi respectaţi regulile şi
măsurile indicate în asemenea situaţie;
Dacă pentru salvarea oamenilor, trebuie să
treceţi prin încăperi incendiate, puneţi pe cap o pătura
umedă;
Deschideţi cu prudenţă uşile, deoarece afluxul
rapid de aer, provoacă creşterea rapidă a flăcărilor;
Prin încăperile cu fum dens deplasaţi-vă târâş
sau aplecaţi – cât mai aproape de podea;
Strigaţi victimele (copiii de regulă se ascund sub
paturi, în dulapuri etc.), găsiţi-le şi salvaţi-le;
Dacă vi se aprinde îmbrăcămintea, nu fugiţi;
culcaţi-vă pe pământ şi rostogoliţi-vă;
Asupra oamenilor cărora li s-a aprins
îmbrăcămintea, aruncaţi un palton, o pătura sau ceva
care îi acoperă etanş;
In cazul stingerii incendiului folosiţi stangătoare,
apă, nisip, pământ, învelitori etc.;
Lichidele incendiare se sting prin acoperire cu
nisip, pământ, cuverturi grele;

Instalaţiile electrice se sting numai după
întreruperea prealabilă a surselor de energie;
Ieşiţi din zona incendiată în direcţia dinspre care
bate vântul;
Aplicaţi pe părţile afectate pansament uscat şi
curat şi prezentaţi-vă la punctele medicale

Cum se utilizează stingătoarele ?
1. Se deblochează stingătorul , trăgând inelul de
siguranță .
2. Se verifică funcționarea stingătorului prin apăsarea
scurtă a pârghiei .
3. Se apasă pârghia de acționare . Refularea agentului de
stingere se face la baza flăcării .
4. Se alternează mișcarea de refulare de la stânga la
dreapta .

Reguli pentru prevenirea cauzelor
care pot provoca incendii
Supravegheați și educați în permanență copii
pentru a nu se juca cu focul ;
Nu lasati la îndemâna copiilor chibrituri,
brichete, lumânari si alte surse de foc;
Instalatiile electrice de iluminat vor fi executate
de catre persoane calificate si autorizate în aceasta
meserie;
In locuinte si anexe gospodaresti, este interzisa
folosirea instalatiilor electrice defecte sau improvizate;
La tablourile de distributie a curentului electric,
folositi numai sigurante calibrate;
Nu este admis a se lasa sub tensiune, fara
supraveghere, masinile de calcat, resourile electrice si alte
asemenea aparate de uz gospodaresc;
In scopul prevenirii incendiilor, nu fumati în
apropierea depozitelor de furaje, în grajduri, garaje,
depozite si magazii de materiale, sali de spectacole,
mijloace de transport în comun, paduri si alte asemenea
locuri unde fumatul prezinta pericol de incendiu;

Nu se folosesc butelii de gaze lichefiate fara
regulator de presiune, care prezinta crapaturi (fisuri) sau
largiri la capete, deoarece constituie pericol de emanare a
gazelor;
Proba buteliilor se face cu apa si sapun, nu cu
flacara de la chibrit;
Sobele folosite în camere de locuit si bucatarii,
trebuie sa aiba cosuri pentru evacuarea fumului executate
din caramida, pe fundatia proprie, si nu de pe podul casei,
asa cum înca mai obisnuiesc unii cetateni;
Nu lasati focul aprins în sobe fara supraveghere;
Nu aruncati cenusa cu jar la întâmplare! Pericol
de incendiu;
Arderea resturilor vegetale si a deseurilor se va
face numai în zilele fara vânt;
Locul ales pentru aprinderea focului în aer liber,
trebuie sa fie cât mai departe de constructii si anexe
gospodaresti, furaje, garduri executate din scânduri,
nuiele sau stuf;
Nu lasati fara supraveghere sau în seama
copiilor, focul aprins în aer liber;
Niciodata nu lasati lumânarile aprinse
nesupravegheate;
Asigurati-va ca tigarile au fost stinse
corespunzator . Nu fumați în pat .
Nu lasati îmbracaminte în apropierea aparatelor
electrice;
Fiti atent în bucatarie! Accidentele din timpul
gatitului sunt cauza a 59% din numarul de incendii
produse în casa.

Structuri cu atribuții de apărare împotriva
incendiilor
În cadrul autorităţilor administraţiei publice
centrale şi al consiliilor locale, al instituţiilor publice şi al
operatorilor economici, în funcţie de nivelul riscului de
incendiu şi de specificul activităţii, se constituie, după caz,

următoarele structuri cu atribuţii de apărare împotriva
incendiilor:
a) compartiment de apărare împotriva incendiilor,
compus din două sau mai multe cadre tehnice sau
personal de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării
împotriva incendiilor;
b) cadru tehnic sau personal de specialitate cu
atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor numit
exclusiv pentru această activitate, conform legii;
c) serviciu public voluntar sau privat pentru situaţii
de urgenţă.
Pentru celelalte categorii de salariaţi
atribuţiile din domeniul apărării împotriva incendiilor se
stabilesc în fişele posturilor.
Președintele Comitetului Local
pentru Situații de Urgență al comunei Gugești
Primar,
Vatră Vasile
Telefon 0745264420
Vicepreședintele Comitetului Local
pentru Situații de Urgență al comunei Gugești
Viceprimar,
Diniță Florin
Telefon 0742246273
Șef Centru Operativ cu Activitate Temporară
al comunei Gugești
Secretar,
Răducă Victoria
Telefon 0753096052
Șef Serviciu Voluntar
pentru Situații de Urgență al comunei Gugești
Chirilă George Gabriel
Telefon 0753096054

