
MĂSURI DE PREVENIRE A 
INCENDIILOR, PENTRU PERIOADA 

SEZONULUI RECE, LA GOSPODĂRIILE  

ŞI LOCUINŢELE  CETĂŢENEŞTI 

 

 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 
INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE 

URGENŢĂ  ,,BANAT” AL JUDEŢULUI 

TIMIŞ 

NUMĂR UNIC DE URGENŢĂ  

- 112  - 

SALVEAZĂ VIAŢA, PROTEJEAZĂ       

    CETĂŢEANUL ŞI BUNURILE! 
 

Timişoara, str. Înfrăţirii, nr. 13 
Judeţul Timiş, Cod poştal 300126 

Tel.: 0256/434 870, 0256/434 871  

Fax: 0256/430 615, 0256/435875 

www.isutimis.ro  

Pentru instalaţii de încălzire 

centrală 

în încăperea centralei termice nu se 

depozitează obiecte sau materiale ce 

nu au legătură cu exploatarea 

acesteia; 

centrala se echipează cu aparate de 

măsură şi control a temperaturii, 

presiunii din cazan şi conducte, 

indicatoare de nivel pentru 

combustibil, supape de siguranţă sau; 

coşurile de evacuare a fumului se 

izolează corespunzător faţă de 

materialele combustibile; 

centralele termice vor fi montate şi 

verificate numai de către firme 

autorizate în acest scop;  

nu montaţi centrale termice şi boilere 

pentru apă caldă în alte spaţii decât 

cele admise de reglementările legale; 

La amenajarea şi utilizarea 

afumătorilor 

se interzice folosirea afumătoarelor 

improvizate sau amplasarea acestora 

în şuri, magazii, sub şoproane ori 

lângă materiale combustibile; 

afumătoarele se vor amplasa 

independent de celelalte construcţii 

din gospodărie 

afumătoarele se vor confecţiona din 

zidării de cărămidă şi materiale 

incombustibile. 

    FOCUL - PERICOL PENTRU COPII! MĂSURI PREVENTIVE SEZON RECE 

Prevenirea incendiilor provocate 
de copii  

supravegheaţi permanent focul şi nu  lăsaţi 

copiii singuri în casă cu sobe, plite, 

radiatoare şi/sau aparate electrice aflate în 

funcţiune; 

păstraţi chibriturile, brichetele şi alte surse 

de foc în locuri în care copiii nu au acces; 

 înlăturaţi orice curiozitate a copiilor în 

legătură cu focul, explicându-le cu răbdare 

pericolul pe care acesta îl reprezintă pentru 

viaţa lor; 

o dată cu creşterea, copii trebuie învăţaţi 

cum să utilizeze sursele de foc şi cum să se 

comporte în situaţii de pericol. 

înlăturaţi orice curiozitate a copiilor în 

legătură cu focul, explicându-le cu răbdare 

pericolul pe care acesta îl reprezintă pentru 

viaţa lor;  
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Folosirea coşurilor şi a 
burlanelor pentru evacuarea 

fumului 

coşurile de fum se vor izola faţă de 

elementele combustibile ale planşeelor 

prin îngroşarea zidăriei de cărămidă a 

coşului cu 25 cm; în spaţiul dintre coş şi 

planşeu se recomandă introducerea unui 

strat de materiale necombustibile; 

coşurile se vor prelungi deasupra 

acoperişului cu 50 - 80 cm; 

se va realiza curăţarea coşurilor de 

evacuare a fumului, de către personal 

specializat în domeniu, cel puţin o dată 

pe an (înaintea începerii sezonului rece); 

coşurile de zid vor fi tencuite şi 

permanent întreţinute fără crăpături şi 

curăţate.  

burlanele din metal vor fi instalate la o 

distanţă mai mare de 70 cm faţă de 

pereţii de scândură sau paiantă. 

nu este permis ca în coşuri să fie zidite 

elemente combustibile ale acoperişului, 

planşeului etc.; 

Instalarea şi folosirea sobelor 

sobele fără acumulare de căldură (metalice) 

se vor monta pe postament din materiale 

necombustibile, cu grosimea de 25-30 cm; 

sobele se vor amplasa la o distanţă de 

minim 70 cm faţă de pereţii din cărămidă, 

respectiv 1 m faţă de pereţii din lemn;  

sobele de cărămidă vor avea pe duşumea, 

în faţa uşilor, o tablă metalică de 70 x 50 c 

nu este permis să se folosească sobe cu 

uşiţele defecte; 

este interzis să se ardă în sobă lemne lungi, 

care pe timpul arderii nu intră în întregime 

în sobă; 

este interzis a se aprinde focul în sobă cu 

benzină sau cu alte lichide inflamabile. 

nu este permisă uscarea sau aşezarea pe 

sobe a hainelor sau altor obiecte 

combustibile; 

jarul şi cenuşa se vor depozita numai în 

gropi special amenajate la o distanţă de 25 

– 30 m faţă de adăposturile de animale şi 

de depozitele de furaje, numai după ce se 

vor stinge resturile de jar cu apă. 

MĂSURI DE PREVENIRE A INCENDIILOR  SPECIFICE SEZONULUI RECE 

             Din datele statistice, în 

perioada sezonului rece, cele 
mai multe incend i i  se 

înregistrează la gospodăriile 

cetăţeneşti.  

 Pericolul de incendiu la gospo-

dăriile populaţiei creşte, datorită mai 

multor factori: 

coşurilor de fum defecte sau 

necurăţate; 

utilizării mijloacelor de încălzire 

d e f e c t e ,  i m p r o v i z a t e  s a u 

nesupravegheate; 

suprasolicitării sistemelor şi insta-

laţiilor de încălzire. 

 Pentru înlăturarea pericolului de 

incendiu care ar putea avea drept cauză 

cele menţionate anterior, recomandăm 

respectarea următoarelor măsuri 

specifice: 

  

 


