
 
 

 

 

 

                                                                                        

 

 

Pune capăt improvizaţiilor, nu vieţii ! 
 

Sub această deviză, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Someş”al Judeţului 

Satu Mare desfăşoară o serie de acţiuni iniţiate de către Inspectoratul General pentru 

Situaţii de Urgenţă, în colaborare cu E-ON România în cadrul „Parteneriatului pentru 

siguranţă” prevăzut să se dezvolte pe mai multe componente. 

 Prima acţiune lansată împreună este Campania naţională de informare şi educaţie 

preventivă F.O.C. “ Flăcările Omoară Copii”. Ideea implementării unui astfel de 

proiect a pornit de la o realitate susţinută de statistici şi anume faptul că cei mici au 

devenit, pe fondul lipsei de supraveghere, principalele victime ale incendiilor produse la 

locuinţe şi gospodării. Practic, la nivel naţional, în fiecare săptămână, un copil devine 

victimă a incendiilor. Obiectivul principal al Campaniei este reducerea numărului de 

incendii la locuinţe şi gospodării cetăţeneşti şi, implicit, reducerea numărului victimelor 

din rândul copiilor. Campania se axează pe conștientizarea publicului țintă (părinți, 

bunici și alți reprezentanți legali ai copiilor) în legătură cu pericolul la care sunt expuși 

copiii lăsați singuri acasă nesupravegheați; Este o tragedie atunci când un incendiu lasă 

în urma lui victime din rândul copiilor. Acest lucru este determinat de faptul că adulţii 

nu-i învaţă şi / sau nu supraveghează suficient copiii, aceştia neştiind cum să procedeze 

în cazul izbucnirii unui incendiu. Copiii sunt foarte curioşi când vine vorba de foc şi 

flăcări. De aceea, este esenţial ca ei să fie avertizaţi în ceea ce priveşte jocul cu focul şi 

să îi facem să înţeleagă că focul poate scăpa uşor de sub control. NU trebuie evitate 

discuţiile acestor probleme cu copiii sub pretextul că acest lucru s-ar putea să îi sperie. 

Dacă un incendiu izbucneşte atunci când prin preajmă nu este nici un adult, copilul 

trebuie să ştie exact cum să procedeze. De asemenea, un copil poate iniţia un incendiu 

în câteva clipe, dar acest lucru se poate întâmpla numai atunci când copilul are şi 

mijloacele necesare. Este, aşadar obligatorie cunoaşterea şi respectarea principalelor 

reguli şi măsuri de prevenirea a incendiilor.  

Cea de-a doua campanie comună de informare şi conştientizare a populaţiei din 

cadrul parteneriatului încheiat între Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi 

E.ON România este R.I.S.C. „ Renunţă. Improvizaţiile sunt catastrofale!” şi îşi 

propune să avertizeze cetăţenii cu privire la riscurile la care se expun dacă încalcă 

regulile privind utilizarea instalaţiilor electrice şi a celor alimentate cu gaz.  

Ideea campaniei a plecat de la o realitate îngrijorătoare: în fiecare an sute de 

oameni devin victime, urmare a unor evenimente care se produc fie din cauza 

improvizaţiilor făcute la instalaţiile electrice sau de gaz, fie din cauza obturării coşurilor 

de fum. Cauza principală a acestor evenimente tragice a fost utilizarea unor surse de 
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încălzire alimentate cu gaze naturale, racordate la coşuri de fum necurăţate sau 

înfundate, improvizate, construite necorespunzător sau chiar folosirea unor aparate de 

încălzire improprii, deteriorate sau neracordate la coşuri.Toate acestea au condus la 

necesitatea de a informa cetăţenii asupra pericolelor la care îşi expun familiile şi 

locuinţele atunci când apelează la improvizaţii sau neglijează importanţa verificărilor 

periodice ale instalaţiilor sau coşurilor de fum, popularizarea informaţiilor privind 

riscurile pe care le implică manevrarea greşită a aparatelor alimentate cu gaze naturale, 

respectiv improvizaţiile la instalaţiile electrice şi de gaze naturale, precum şi necesitatea 

efectuării intervenţiilor la acestea numai cu personal autorizat şi a curăţării coşurilor de 

fum cel puţin de două ori pe an, o dată obligatoriu la începutul sezonului rece. 

Pe parcursul derulării acestui „Parteneriat pentru siguranţă” Inspecţia de Prevenire a 

Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Someş”al Judeţului Satu Mare a întreprins o 

serie de măsuri şi a organizat numeroase activităţi în scopul mediatizării şi 

implementării celor două campanii. 

 Astfel, cu ocazia controalelor tematice şi de fond executate la toate instituţiile şi 

operatorii economici din judeţ, inspectorii au prezentat şi distribuit materiale specifice 

campaniei. Au fost distribuite aproximativ 2500 de afişe, peste 8000 de flyere şi au fost 

prezentate conducerii  şi angajaţilor obiectivelor controlate mesajele de campanie – 

spoturi video / audio, care, de altfel,  au fost difuzate periodic şi în mass-media locală. 

Au fost identificate  locaţii  cu  afluenţă  de  persoane  pentru  amplasarea  afişelor  de  

campanie. Au fost contactate inclusiv societăţile de transport în comun în vederea 

distribuirii directe către călători a flyerelor. Au fost cooptate  autorităţile  administraţiei  

publice  locale   şi serviciile voluntare  pentru  situaţii  de  urgenţă,  în vederea 

diseminării  informaţiilor mediilor / familiilor  cele  mai  vulnerabile  şi   care  nu  au  

acces  la  alte  materiale  de informare. S-au organizat puncte mobile de informare 

preventivă în pieţele agroalimentare din municipiu şi în alte locuri cu afluenţă mare de 

cetăţeni. Campaniile au fost popularizate şi în rândul elevilor şi preşcolarilor, aceştia 

participând la diverse concursuri cu premii, lecţii deschise şi alte activităţi pe teme 

specifice prevenirii producerii situaţiilor de urgenţă.  

Considerăm că toate aceste acţiuni au avut un impact pozitiv, s-a reuşit 

informarea unui număr mare de cetăţeni asupra campaniei şi a riscului la care aceştia se 

expun pe ei şi pe membrii familiilor lor prin necunoaşterea şi nerespectarea 

principalelor reguli şi măsuri de prevenirea a incendiilor. Cele două campanii de 

informare preventivă se derulează şi în anul 2014.  

 

 

 
 


