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Buletin Informativ – 12.10.2011 - Recomandări pentru sezonul rece 

 Răcirea bruscă vremii îi face pe cetăţeni, pentru asigurarea confortului termic 

în locuinţe, să utilizeze mijloacele de încălzire locală. Odată cu acest fapt pot apărea 

şi incendii cauzate de sistemele de încălzire (sobe şi coşuri de fum), evenimente 

care, pe lângă faptul că vă pot lăsa fără locuinţă acum în prag de iarnă, se pot solda 

şi cu victime omeneşti. 

 Pentru a preveni producerea unor astfel de evenimente, vă reamintim câteva 

măsuri elementare ce trebuie respectate înainte de utilizarea sistemelor de încălzire 

locală: 

- sobele şi 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 zona 

lui sunt amplasate materiale combustibile;  

- nu depozitaţi în podurile locuinţelor plante furajere, materiale inflamabile 

sau  materiale combustibile (textile, hârtie, lemne,etc.) care s-ar putea aprinde de la 

coşurile pentru evacuarea fumului; 

- amplasaţi în faţa uşiţelor sobelor o cutie metalică sau o coală de tablă de 

70 x 50 cm, aceasta asigurând protecţia faţă de căderea accidentală, direct pe 

podea, a jarului sau lemnelor aprinse, care ar putea determina incendierea 

materialelor combustibile cu care acestea ar veni în contact; 

Nu uitaţi un lucru!  

Este mult mai uşor să previi un incendiu, decât sã-l stingi !  

 Pentru siguranța locuinței sau gospodăriei dvs, se interzice: 

 utilizarea aparatelor electrice, cablurilor electrice, prizelor, întrerupătoarelor, 

dispozitivelor de protecţie cu defecţiuni sau cu improvizaţii; 

 suprasolicitarea reţelei electrice prin folosirea simultană a mai multor 

consumatori; 
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 folosirea buteliilor de gaze lichefiate fără regulatori de presiune, cu garnituri 

deteriorate ori cu furtunuri de cauciuc fisurate sau lărgite la capete; 

 folosirea chibriturilor, lumânărilor, lămpilor de iluminat cu petrol, în spaţii cu 

pericol de incendiu, cum sunt: depozite de furaje, grajduri, magazii, poduri şi 

altele asemenea; 

 încălzirea cu flacără a buteliilor ori folosirea acestora în poziţie culcată, 

răsturnată sau înclinată; 

 folosirea flăcării pentru verificarea etanşeităţii buteliei, garniturilor, 

regulatorilor de presiune sau a furtunului/conductei de gaz; verificarea se face 

numai cu emulsie de apă cu săpun; 

 transvazarea gazului din butelie în orice alte recipiente sau folosirea de butelii 

improvizate; 

 păstrarea surselor de foc, cum sunt chibrituri, brichete, lumânări, lămpi cu gaz 

şi altele asemenea, în locuri în care au acces copiii; 

 nesupravegherea copiilor, precum şi blocarea acestora în casă cu lumânări 

aprinse, sobe, plite şi/sau aparate electrice aflate în funcţiune. 

 depozitarea de materiale combustibile sau inflamabile, cum sunt butelii, 

bidoane cu produse petroliere şi altele asemenea, în podurile clădirilor; 

 folosirea afumătoarelor improvizate ori amplasarea acestora în magazii, 

poduri, remize, sub şoproane sau lângă materiale combustibile; 

 utilizarea combustibililor solizi pentru alimentarea mijloacelor de încălzire 

locală, cu sau fără acumulare de căldură, racordate la sisteme de alimentare cu 

gaze naturale, pentru evitarea înfundării sau supraîncălzirii coşurilor de fum şi 

producerii unor incendii; 
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