
 

 

 

 

PROTEJEAZA-TE ! 

ȚI-AI PREGĂTIT LOCUINȚA / GOSPODĂRIA PENTRU SEZONUL RECE ? 

 

 

Suntem în sezonul rece, iar statistica arată că în această perioadă majoritatea incendiilor care 
s-au manifestat la gospodăriile populaţiei, au fost cauzate de sistemele de încălzire exploatate 
fără respectarea normelor de prevenire a incendiilor. Pentru a preîntâmpina producerea unor 
astfel de evenimente, care se pot sfârşi tragic, pierderi de vieţi omeneşti şi pagube materiale 
importante, vă reamintim câteva măsuri ce trebuie respectate pentru siguranţa 
dumneavoastră. 

 sobele vor fi obligatoriu verificate, curăţate, şi reparate de persoane specializate şi autorizate; 

 în fața ușilor sobelor, pardoseala combustibilă va fi protejată cu o tablă cu dimensiunile de 50 
x 70 cm, astfel se asigură protecţia faţă de căderea accidentală direct pe podea, a jarului sau 
lemnelor aprinse; 

 focul în sobe va fi supravegheat în permanență; 

 supravegheați permanent jocul copiii; 

 evitați supraîncălzirea sobelor; 

 noaptea nu se va încarca soba cu lemne, iar la sobele cu gaze naturale nu se va lasa arzătorul 
aprins; 

 coșurile, burlanele și canalele de fum vor fi obligatoriu verificate, curăţate şi reparate cel puțin 
o dată pe an; 

 coșurile, burlanele și canalele de fum vor fi izolate față de elementele combustibile ale pereților, 
planșeelor și acoperișurilor; 

 în podul casei, coşul de fum va fi obligatoriu tencuit, pentru a nu prezenta fisuri prin care ar 
putea pătrunde scântei ce pot fi surse de aprindere; 

 se vor utiliza întrerupătoare, prize sau cabluri electrice fără defecţiuni sau improvizații; 

 se vor utiliza numai siguranţe omologate în tablourile electrice; 

 evitați suprasolicitarea instalațiilor electrice; 

 aprinderea focului la aragaz sau în sobele alimentate cu gaze naturale de va face după 
principiul ”gaz pe flacără”; 

 cenușa și jarul provenite de la sobe vor fi depozitate într-un loc special amenajat și se va stinge 
cu apă; 

 verificarea etanșeității buteliei de aragaz și a instalației de alimentare cu gaze se va face cu 
apă și săpun; 

 se vor utiliza pentru încălzirea camerelor de locuit numai aparate electrice omologate. 

Persoanele fizice şi juridice sunt obligate să respecte în orice împrejurare normele de 
prevenire şi stingere a incendiilor şi să nu primejduiască, prin deciziile şi faptele lor, viaţa 
şi mediul. Asigurarea apărării comunităţilor împotriva incendiilor depinde, în mare măsură, 
de respectul reciproc şi buna credinţă. 
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