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Campania națională 
„O casă sigură – o viaţă în plus: respectaţi măsurile de prevenire” 

 
 

PROIECTUL 1:  
PREVENIREA INCENDIILOR ÎN LOCUINȚE ŞI 

GOSPODĂRII CETĂȚENEŞTI 
GRUP ȚINTĂ: COPII 

 
 

            
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

1.-Contextul desfăşurării campaniei 
Incendiul este un fenomen complex, distrugãtor, care aduce oamenilor 

necazuri şi suferinţe.  
Analiza statistică privind activităţile de prevenire şi intervenţiile în situaţii de 

urgenţă arată că anual se produc în medie peste 12.000 de incendii, din care circa 
70%  au loc la locuinţe şi gospodării cetăţeneşti.  

Dintre acestea, 43% au avut loc în mediul urban şi 57% în mediul rural. În 
ultimii ani se constată o tendinţă de creştere mai pronunţată a dinamicii incendiilor 
în mediul urban faţă de mediul rural. De exemplu, în 2006 faţă de 2005 a crescut în 
mediul urban cu 19,7%, iar în mediul rural cu 14,4%, în 2007 faţă de 2006 numărul 
incendiilor a crescut în mediul urban cu 13%, iar în mediul rural cu 9%. În perioada 
01.01.-31.08.2008 raportat la aceeaşi perioadă a anului 2007, numărul incendiilor 
izbucnite la gospodăriile cetăţeneşti a scăzut cu 12% în mediul rural, în schimb în 
mediul urban acesta a crescut cu 4% . 

Cauzele cele mai frecvente de incendiu în locuinţe şi gospodării cetăţeneşti 
sunt: 

-instalaţii electrice defecte sau improvizate 19% 
-focul deschis 17% 
-fumat 14% 
-coş, burlan de fum defect sau necurăţat 13% 
-acţiune intenţionată 10% 
-jocul copiilor cu focul 8% 
-nesupravegherea unor aparate (electrocasnice, de încălzire, etc.) în funcţiune 

7% 
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În urma incendiilor în locuinţe şi gospodării cetăţeneşti mor anual, în medie, 

200 de persoane şi sunt rănite peste 250. Din totalul deceselor în incendii de 
locuinţe/gospodării cetăţeneşti, anual, în medie, peste 30 sunt copii. 
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 Din totalul persoanelor rănite în incendii de locuințe / gospodării cetățenești,  
anual, în medie, peste 30 sunt copii.  

Număr persoane rănite în incendii de 

locuințe / gospodării cetățenești

292

212 222

287

321

32 31 33 30 42

0

50

100

150

200

250

300

350

2003 2004 2005 2006 2007

total răniți

din care copii

 
 
Cauzele de incendiu cele mai frecvente în care s-au înregistrat victime copii 

în incendii de locuințe / gospodării cetățenești au fost: 
-jocul copiilor cu focul 17% 
-foc deschis 15% 
-cenușă, jar și scântei de la sistemele de încălzire 12% 
-instalaţii electrice cu defecţiuni sau improvizaţii 10% 
-mijloace de încălzire nesupravegheate 8% 



-aparate electrice uitate sub tensiune 8% 
-coş de fum defect sau necurăţat 6% 
-mijloace de încălzire cu defecţiuni sau improvizaţii 5% 
 
 

 

       Exemple de incendii: 
 
 

Dobărceni, 5 decembrie 2007: un incendiu având 
drept cauză instalaţia electrică cu defecţiuni a distrus 
întreaga gospodărie a unei familii. Capul familie a 
decedat în incendiu iar unul dintre cei trei copii - în 
vârstă de cinci ani,  a suferit arsuri pe 60% din 
suprafaţa corpului, necesitând spitalizare. 

 
Bucureşti, 25 decembrie 2007: Incendiu în cartierul 
Rahova. Casa a fost distrusă în proporţie de 80%. Un 
bărbat de 54 de ani a murit carbonizat, după ce 
locuinţa sa a luat foc. Cauza de încendiu: utilizarea 

unui reșou defect. 
 
Pata Rât, 19 ianuarie 2008: incendiu într-o 
locuinţă ca urmare a unei sobe improvizate care s-
a supraîncălzit. Două fetiţe în vârstă de 7 şi 
respectiv 8 ani au murit în flăcări. Locuinţa a ars 
aproape în întregime. 
  
Piteşti, 29 ianuarie 2008: Incendiu într-un bloc 
de garsoniere ca urmare a unui burlan neprotejat 
termic față de elementele combustibile de 
construcție. O locuinţă a ars aproape complet şi 
alte două au fost afectate. 
 
Vrancea, 18 februarie 2008: un copil de un an şi două luni a murit într-un incendiu 
având drept cauză o lumânare aprinsă lăsată nesupravegheată. Tatăl copilului a reuşit 

să salveze din casă doar pe copilul cel mare în 
vârstă de trei ani. 

 
Slatina, 13 martie 2008: în urma unui 
incendiu de locuinţă au murit cinci dintre cei 
şase membri ai unei familii: patru copii cu 
vârste cuprinse între 2 şi 11 ani şi mama 
acestora, în vârstă de 36 de ani, însărcinată 
în luna a cincea. Cauza de incendiu: 
scurtcircuit 

 
 

 
 

 

 



 

 

 

                                    Exemple de incendii: 
 

 
 

Sat Timişani Cenei, 26 martie 2008: Un bărbat în 
vârstă de 50 de ani a murit carbonizat în urma unui 
incendiu în locuinţa sa, cauza probabilă fiind fumatul. 
 
Rădăuţi, 9 mai 2008: Un incendiu de locuinţă a afectat 
peste 60 de mp din acoperişul casei de locuit, existând 
pericolul propagării la locuinţele învecinate. Cauza 
probabilă: scurtcircuit electric produs de un conductor 
deteriorat, în apropierea căruia se aflau materiale 
inflamabile. Nu s-au înregistrat victime omeneşti, dar 
pagubele materiale au fost de peste 8.000 lei.  
 

Deleni, 13 august 2008: un incendiu ca urmare a jarului tras din sobă pe covor de 
doi copii, de trei şi respectiv cinci ani lăsaţi în casă singuri.  

 
 

 
2.-Obiective principale: 

 -scăderea numărului de incendii la locuinţe şi gospodării cetăţeneşti 
 -reducerea numărului de victime în urma incendiilor la locuinţe şi gospodării 
cetăţeneşti 
 -conştientizarea de către populaţie a cauzelor şi împrejurărilor favorizante de 
incendii în locuinţe 
 -crearea spiritului preventiv prin executarea de către cetăţeni a controlului în 
propria gospodărie  

-cunoaşterea şi exersarea modului de comportare în cazul producerii unui 
incendiu 

-cunoaşterea modului de apelare la dispeceratul 112 în cazul producerii unei 
situaţii de urgenţă în locuinţă 

 
3.-Publicul ţintă: copii din învăţământul preşcolar şi şcolar, cu vârste 

cuprinse între 3 şi 15 ani. Copiii reprezintă un grup ţintă aparte, din următoarele 
considerente: 

-odată educaţi şi informaţi de la vârste fragede, există garanţia că vor avea un 
comportament preventiv la maturitate; 

-pot constitui vectori de diseminare a informaţiei în rândul familiilor lor 
(părinţi, bunici, fraţi). 

Un subgrup din această categorie, asupra căruia trebuie acţionat cu mai multă 
insistenţă, îl constituie copiii ai căror părinţi au emigrat în alte ţări în căutarea unui 
loc de muncă, lăsându-i pe aceştia în grija bunicilor sau a altor rude, de regulă 
vârstnice, care nu îi supraveghează şi nu le asigură o educaţie corespunzătoare. 

 
 



Se aşteaptă aşadar ca indirect efectele campaniei să se resimtă şi la adulţi, 
copiii spunând adesea acasă ce au învăţat la şcoală. 
 

4.-Loc de desfăşurare: campania se va desfăşura în grădiniţe şi şcoli, 
inclusiv pentru copii cu dizabilităţi precum şi în cămine pentru copii  
 

5.-Materiale didactice:  
1.-filme video 
2.-materiale didactice scrise 
3.-jocuri 

 
6.-Perioada de desfăşurare: campania va începe pe 2 decembrie 2008 şi se 

va încheia la 30.11.2009.  
 


