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MĂSURI DE PREVENIREA INCENDIILOR  

PE TIMPUL SEZONULUI RECE 

 

 Este interzisă utilizarea reşourilor, radiatoarelor, sobelor metalice sau de teracotă 

dacă sunt defecte, improvizate sau amplasate în locuri care prezintă pericol de 

incendiu sau explozie; 

 Coşurile şi burlanele pentru evacuarea fumului vor fi  întreţinute şi curăţate 

periodic; 

 Nu racordaţi la acelaşi canal de fum un număr mai mare de focare decât cel 

admis, ori de la sobe cu combustibili diferiţi (gazoşi, lichizi, solizi); 

 Nu aprindeţi focul cu benzină sau alte lichide inflamabile şi nu ardeţi lemne 

lungi care nu permit închiderea uşii; 

 Nu lăsaţi focul în sobe fără supraveghere sau în grija copiilor; 

 Coşurile de fum vor fi obligatoriu verificate, curăţate, şi reparate de persoane 

specializate şi autorizate; 

 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, dacă în apropiere 

sunt materiale combustibile; 

 Se interzice utilizarea sobelor defecte şi a burlanelor metalice fisurate, a 

reşourilor electrice improvizate, a instalaţiilor electrice improvizate cu prize 

defecte şi siguranţe la tablourile electrice necalibrate; 

 Se interzice uscarea lemnelor pe sobele metalice, uscarea rufelor pe cuptorul 

sobei şi lăsarea nesupravegheată a focului; 

 Nu încărcaţi soba cu lemne înainte de culcare şi nu lăsaţi arzătorul aprins la 

sobele cu gaze naturale pe perioada de noapte,  nesupravegheate; 

 Amplasaţi în faţa sobelor cu lemne o cutie metalică: aceasta va asigura protecţia 

faţă de căderea accidentală, direct pe podea, a lemnelor aprinse, care ar putea 

determina incendierea materialelor combustibile cu care acestea ar veni în 

contact; 

 Cenuşa si jăratecul vor fi depozitate în gropi speciale şi se sting cu apă; 

 Se interzice folosirea buteliilor de gaze lichefiate fără regulator de presiune sau 

cu garnituri deteriorate ori cu furtun de cauciuc fisurat; 

 Se interzice cu desăvârşire încercarea cu flacăra a etanşeităţii buteliei de gaze 

lichefiate sau a instalaţiei de gaze naturale; verificarea se face numai cu emulsie 

de apa cu săpun; 
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 La aprinderea focului la aragaz sau sobe alimentate cu gaze naturale se aeriseşte 

camera, după care întotdeauna se aprinde mai întâi chibritul si apoi se deschide 

robinetul de alimentare cu gaz; (principiul GAZ PE FLACĂRĂ); 

 Se interzice folosirea afumătoriilor improvizate în podurile clădirilor prin 

diferite metode, ori amplasarea lor prin magazii, şuri, remize, şoproane sau lângă 

materiale combustibile; afumătoriile se confecţionează din zidărie de cărămida şi 

se vor amplasa independent de celelalte construcţii; 

 Căile de acces şi accesul la sursele de apă se vor curăţa de zăpadă şi gheaţă, 

asigurându-se menţinerea permanent liberă a acestora. 

În scopul prevenirii incendiilor provocate de copii: 

 în încăperile în care există sobe de încălzit sau gătit, lămpi de gătit cu petrol 

şi pentru iluminat, în stare de funcţionare, acestea nu se vor lăsa la 

îndemâna copiilor; 

 copii nu trebuie lăsaţi să se joace cu focul (lămpi, lumânări, chibrituri, 

brichete); asemenea mijloace nu trebuie lăsate la îndemâna lor; 

 nu este permis accesul copiilor nesupravegheaţi în depozitele de furaje, şuri, 

poduri, magazii, grajduri cu mijloace care ar putea produce incendii; 

 copii nu vor fi lăsaţi să folosească aparatele electrice de uz casnic (fiare de 

călcat, reşouri, radiatoare etc.) sau aragazul decât în prezenţa adulţilor. 
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