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Recomandări de prevenire a incendiilor în perioada sezonului rece 

 
Anotimpul rece aduce cu el o serie de schimbări în viața și activitatea comunităților 

locale, care presupun și necesitatea asigurării unor măsuri de reducere și înlăturare a riscurilor 
de incendiu. 
 

Premergător sezonului rece și pe timpul acestuia, pentru asigurarea prevenirii și stingerii 
incendiilor este necesară: 

 verificarea instalațiilor de încălzire, repararea și curățarea sobelor și coșurilor 

pentru evacuarea fumului; 

 instruirea persoanelor care răspund de aprinderea și stingerea focurilor; 

 verificarea stingătoarelor (de toate tipurile), umplerea lor cu încărcătura de 

iarnă sau protejarea acestora împotriva înghețului; 

 verificarea instalațiilor de alimentare cu apă și protejarea lor împotriva 

înghețului; 

 pregătirea uneltelor pentru dezăpezirea drumurilor de acces la sursele de apă, 

la intrările în clădiri și în depozite etc.; 

 evitarea supraîncălzirii sobelor, acestea prin căldura radiată putând aprinde 

obiectele din apropiere. 
 

În scopul prevenirii incendiilor provocate de copii - pe care frigul îi ține acum mai mult 

pe lângă și în casă - se vor respecta următoarele: 

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

pentru iluminat, în stare de funcționare, acestea nu se vor lăsa la îndemâna 

copiilor nesupravegheați; 

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

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

 nu este permis accesul copiilor nesupravegheați în depozitele de furaje, șure, 
poduri, magazii, grajduri cu mijloace care ar putea produce incendii; 

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

călcat, reșouri, radiatoare etc.) sau aragazul decât în prezența adulților. 
 

Instalarea și folosirea sobelor cu și fără acumulare de căldură se va face astfel: 

 sobele de metal la distanță de 1 metru față de pereții din lemn sau alte 

materiale ce se pot aprinde ușor; dacă pereții din lemn sunt izolați, distanța 

poate fi de 70 cm. Izolarea se face prin căptușirea peretelui cu cărămizi așezate 



pe muchie, pe o suprafață care să depășească cu 50 cm dimensiunile sobei pe 

verticală și orizontală; 

 sobele din metal nu se vor așeza direct pe pardoseala combustibilă; dacă 

înălțimea picioarelor de la sobă depășește 25 cm ele vor fi așezate pe un 
postament de cărămidă. Postamentul trebuie să depășească perimetrul sobei; 

folosirea sobelor cu uși defecte este interzisă. 

 nu este permis a se aprinde focul cu benzină sau alte lichide inflamabile, ori să 

se ardă lemne lungi, care nu permit închiderea ușii; 

 sobele de cărămidă vor avea pe dușumea, în fața ușii, o coală de tablă de 70 x 

50 cm; 

 nu este permis să se așeze, la mai puțin de 1 m față de sobele metalice, la 

uscat, haine, rufe sau alte obiecte casnice care se pot aprinde; 

 focul în sobe nu trebuie lăsat fără supraveghere, sau în grija copiilor; 

 se va urmări ca sobele să nu se încălzească peste măsură. deoarece pot 

aprinde obiectele combustibile din jur. 

 coșurile și burlanele pentru evacuarea fumului vor fi construite, întreținute și 
curățate periodic pentru a nu provoca incendii. 

 cele din cărămidă tencuită vor fi izolate față de elementele combustibile ale 

planșeelor, prin îngroșarea zidăriei a coșurilor la 25 cm; în spațiul dintre coș și 

planșeu se va introduce un strat de azbest. 

 la trecerea prin acoperiș se lasă o distanță de cel puțin 10 cm între fața 

exterioară a zidăriei coșului și elementele combustibile ale acoperișului; 

 nu este permis ca în coșuri să fie încastrate elementele combustibile ale 

acoperișului, planșeului etc.; 

 coșurile se prelungesc deasupra acoperișului cu 0,5 - 0,8 m; acestea vor fi 

permanent verificate și întreținute. 
 

 

Respectând aceste sfaturi privind ocrotirea propriilor 

gospodării de acest dușman care este INCENDIUL, 

cetățenii pot conviețui în liniște, fără grija că viața și 
bunurile materiale agonisite nu vor fi mistuite de 

flăcări. 
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