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„Renunţă. Improvizaţiile sunt catastrofale!”
Campanie naţională de informare şi educaţie preventivă lansată de
I.G.S.U şi E.ON România

● Sute de oameni îşi pierd viaţa, în fiecare an, din cauza improvizaţiilor făcute la
instalaţiile electrice sau de gaz, precum şi din cauza coşurilor de fum necurăţate!
● În primele zece luni ale acestui an, în România, 581 persoane au devenit victime ale
incendiilor generate, în principal, de improvizaţii, conform statisticilor I.G.S.U.!
● I.G.S.U şi E.ON România doresc să conştientizeze cetăţenii asupra riscurilor la
care se expun atunci când utilizează în mod necorespunzător instalaţiile electrice şi
cele de gaz!

I.G.S.U şi E.ON România au demarat, în această săptămână, a doua campanie comună
de informare şi conştientizare a populaţiei din cadrul parteneriatului încheiat în luna
septembrie. Astfel, dupa campania ,,F.O.C. – Focul Omoară Copiii!’’, în prezent se
desfăşoară campania naţională R.I.S.C. „ Renunţă. Improvizaţiile sunt
catastrofale!”, prin care se urmăreşte avertizarea cetăţenilor 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.

La nivelul judeţului Timiş, în primele 10 luni ale anului, pompierii militari au
intervenit pentru stingerea a 237 incendii la locuinţe, fiind rănite 15 persoane şi alte 4
pierzându-şi viaţa.
Dintre cele mai grave evenimente care s-au petrecut în judeţul nostru, amintim:
• 18.12.2008, ora 07.10 - Explozie cu victime pe strada Iuliu Maniu, din
Timişoara.
În urma evenimentului două persoane adulte au decedat, doi copii şi un adult au fost
răniţi, iar imobilul a fost distrus în proporţie de 95%. Incidentul s-a produs din cauza
unei acumulări de gaz, sub pardoseala imobilului.
• 15.01.2010, ora 05.10 – Explozie cu victime pe strada Brăiloiu, din
Timişoara.
Doi adulţi au fost grav răniţi şi 20 de apartamente complet distruse. Explozia a fost
iniţiată de o acumulare de gaz, provenită de la o butelie cu improvizaţii.
• 17.10.2010, ora 03.17 - Explozie cu victime pe strada Cloşca, din Timişoara.
Un copil şi un adult şi-au pierdut viaţa în urma unei explozii cauzate de o inflitrare
de gaz pe sub carosabil.
• 28.04.2011, ora 22.56 – Explozie fără victime la un cămin studenţesc al UPT
Nu au existat victime, dar a fost afectată structura camere de cămin.

Situaţiile de urgenţă pot fi evitate!
Pentru personalul ISU Timiş fiecare viaţă contează!
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