
                                                                                 
 

Măsuri de prevenire a incendiilor în sezonul rece 
 
 
 

Odată cu apropierea sezonului rece, creşte riscul de incendiu la gospodăriile şi locuinţele 
populaţiei, cauzate de sistemele de încălzire exploatate fără respectarea normelor de prevenire a 
incendiilor. 

Pentru a preîntîmpina producerea unor astfel de evenimente nedorite, care se pot sfârşi 
tragic, vă reamintim câteva măsuri ce trebuie respectate pentru siguranţa dumneavoastră. 

 
Afumătorile trebuie amplasate la distanţe de siguranţă faţă de restul construcţiilor şi 

trebuie supravegheate pe toată perioada funcţionării. 
În ceea ce priveşte desfăşurarea slujbelor religioase este bine ca: 

-    înaintea începerii acestora, preoţii să atragă atenţia  în ceea ce priveşte folosirea lumânărilor 
-   uşile de acces/evacuare să fie menţinute în poziţie deschisă pentru asigurarea unei evacuări 
rapide 
-    să fie păstrate libere culoarele de evacuare 
-    să se asigure dotarea cu mijloace de primă intervenţie 

SOBE cu şi fără acumulare de căldură 
- sobele vor fi obligatoriu verificate, curăţate şi reparate de persoane specializate şi autorizate 
- pardoseala combustibilă din faţa uşilor sobelor va fi protejată cu o tablă de dimensiunile 

50x70 cm, asigurând astfel protecţia faţă de căderea accidentală a jarului sau lemnelor 
aprinse 

- focul din sobe va fi supravegheat în permanenţă 
- nu lăsaţi copii să alimenteze soba 
- evitaţi supraîncălzirea sobelor 
- nu se va încărca soba cu lemne pe parcursul nopţii 

COŞURI pentru evacuarea fumului 
- coşurile, burlanele şi canalele vor fi curăţate obligatoriu cel puţin o dată pe an 
- în podul casei, coşul de fum va fi obligatoriu tencuit, pentru a nu prezenta fisuri prin care 

scânteile să se răspândescă şi să constituie sursă de aprindere 
- coşurile, burlanele şi canalele de fum vor fi izolate faţă de elementele combustibile ale 

pereţilor, planşeelor şi acoperişurilor 
INSTALAŢII ELECTRICE 

- se vor utiliza întrerupătoare, prize sau cabluri electrice fără defecţiuni sau improvizaţii 
- se vor utiliza numai siguranţe omologate în tablourile electrice 

INSTALAŢII DE ÎNCĂLZIRE 
- aprinderea focului la aragaz sau în sobele alimentate cu gaze naturale se va face pe 

principiul „gaz pe flacără” 
- cenuşa şi jarul provenite de la sobe vor fi depozitate într-un loc special amenajat şi se va 

stinge cu apă 
- verificarea etanşeităţii buteliei de aragaz şi a instalaţiei de alimentare cu gaze se va face 

numai cu emulsie din apă şi săpun 
- pentru încălzirea camerelor de locuit se vor utiliza numai aparate electrice omologate 


