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                Având în vedere ponderea mare de incendii de la gospodăriile cetățenești se impune ca 

fiecare cetățean să dovedească mai multă responsabilitate în acțiunile  proprii,  să-și însușească în 

mai bune condiții normele de prevenire a incendiilor. 

               Incendiile produse la gospodăriile  cetățenești, se datorează în principal exploatării cu 

defecțiuni și improvizații a instalațiilor și echipamentelor electrice. Probabilitatea de izbucnire a 

incendiilor de la acest gen de instalații este mai mare, deoarece acestea sunt utilizate o perioadă 

de timp mai îndelungată, fără a fi verificate și reparate. Cea mai frecventă împrejurare este 

suprasolicitarea instalațiilor electrice prin racordarea concomitentă a unui număr de consumatori 

ce depășește puterea instalată și prin utilizarea siguranțelor supracalibrate. 

            O altă cauză o constituie instalațiile de încălzire improvizate, exploatate necorespunzător 

sau burlane și coșuri de evacuare a fumului și gazelor construite defectuos, neizolate termic față 

de materialele de construcție combustibile, necurățate și neverificate la timp. Coșurile, burlanele 

vor fi obligatoriu verificate, curățate și reparate premergător sezonului rece și ori de câte ori este 

nevoie. În podurile caselor, coșurile de fum vor fi obligatoriu tencuite pentru a nu prezenta fisuri 

prin care ar putea pătrunde scântei, ce pot fi surse de aprindere, dacă în zona lor sunt materiale 

combustibile. De asemenea, coșurile de fum se vor izola față de elementele combustibile ale 

planșeelor prin îngroșarea zidăriei de cărămidă a coșurilor cu 25 cm. 

Sobele folosite pentru încălzit pe timp de iarnă și cele folosite pentru preparatul hranei, 

trebuie să aibă coșuri pentru evacuarea fumului executate din cărămidă pe fundație proprie. La 

trecerea prin planșee executate din lemn sau alte materiale combustibile, pereții coșului de 

evacuare trebuie să aibă grosimea de minim 25 cm. Pe porțiunea din spațiul podului,  coșurile vor 

fi tencuite și văruite. O problemă aparte o constituie sobele metalice (fără acumulare de căldură).  

 Acestea vor fi amplasate pe un postament izolator din cărămidă. Atât sobele metalice cât 

și burlanele se vor amplasa la distanța de cel puțin 1 m față de pereții construiți din lemn, uși și 

alte elemente care se pot aprinde cu ușurință. Burlanele sobelor metalice folosite pentru încălzire, 

nu vor fi scoase prin planșee și acoperișuri combustibile, ci vor fi racordate în mod obligatoriu la 

coșuri din zidărie de cărămidă. Coșurile indiferent de construcția lor se vor curăța de zguri o dată 

la cel mult două luni de funcționare. 

Important de reținut este ca în sobă focul să nu fie aprins cu lichide inflamabile, sobele 

trebuie supravegheate pe timpul utilizării, iar jarul și cenușa să fie aruncate în gropi special 

amenajate.   

             Pentru sobele care funcționează cu combustibil solid în fața ușilor de alimentare se 

fixează o tablă metalică cu dimensinnile de 50 x 70 cm pentru protejarea pardoselii combustibile.     

             Se admite folosirea combustibilului gazos (gaz metan, G.P.L.) numai la sobe ori alte 

mijloace de încălzire omologate — fabricate expres pentru acest fel de combustibil. Se interzice 

uscarea hainelor sau a altor materiale combustibile pe sobe sau în imediata apropiere a lor precum 

și supraîncălzirea lor. 

În ceea ce privește exploatarea centralelor termice amintim următoarele: 

- se interzice obturarea deschiderilor de aerisire a încăperilor în care sunt montate microcentrale; 



- se  intrezice depozitarea sau accesul persoanelor cu materiale sau  substanțe inflamabile în 

încăperile în care sunt montate microcentrale; 

- centralele termice se vor verifica periodic cel puțin o dată la 2 ani din momentul încetării 

garanției asigurate de furnizori. 

Pentru a nu avea parte de asemenea evenimente neplăcute recomandăm unele măsuri 

pentru gospod ăria dumneavoastră : 

- nu folosiți instalații electrice cu defecțiuni sau improvizații; verificați periodic starea acestora ; 

- nu lăsați în priză nesupravegheate : fierul  de  călcat,  reșoul electric,  radiatoarele sau alte 

aparate  electrice  de uz casnic; 

- nu apelați la persoane neautorizate pentru repararea instalațiilor electrice, de gaz sau a 

aparatelor electrocasnice ; 

- nu cuplați la o singură priză electrică mai mulți consumatori de energie; 

- nu lăsați copii singuri în casă în timp ce arde focul în sobă sau cu surse de foc deschis la 

îndemână; 

- nu lăsați copii să facă focul în sobe sau să folosească aparate de gătit (aragaz, plite, lămpi cu 

petrol etc.); 

- nu spălați în lichide combustibile,  articole textile, în apropierea surselor de loc deschis sau a 

celor cu temperaturi ridicate ; 

- nu uscați rufe sau alte materiale care se aprind ușor în apropierea surselor de căldură; 

- nu faceți foc deschis în curți, grădini și lângă construcții sau furaje, pe timp de vânt, la o distanță 

mai mică de 50 de m față de acestea; 

- nu păstrați în locuință sau în celelalte anexe gospodărești produse inflamabile ; 

- nu depozitați în podurile construcțiilor materiale textile combustibile, hârtie sau furaje pentru 

animale; 

- nu fumați în locurile unde există pericol de incendiu; 

- nu aruncați la întâmplare resturi de țigări sau chibrituri aprinse ; 

- verificați instalațiile de utilizare a gazelor numai cu emulsie de apă și săpun; 

- nu loviți și nu răsturnați buteliile cu gaz lichefiat; 

- la aprinderea aragazului verificați robinetul de gaz, aprindeți chibritul, apropiați-l de arzător și 

dați drumul ușor la gaz; 

- folosiți numai recipienți cu gaz petrolier lichefiat omologați și nu-i amplasați la o distanță mai 

mică de 1 m față de sursa de foc; 

- nu umblați cu surse de foc deschis (lumânări, brichete, chibrituri, lămpi, etc.) în poduri, șuri, 

magazii, șoproane și folosiți numai lanterne cu baterii; 

- nu amenajați afumătorii în poduri, șuri, mansarde, etc. 

- curățați periodic coșurile de fum și înlăturați fisurile produse în acestea. Verificați și refaceți 

periodic izolația termică a coșurilor și canalelor de fum față de materialele combustibile din 

structura podului și acoperișului; 

- nu depozitați furaje (păioase) sub formă de căpițe (șire) în apropierea construcțiilor și clădirilor; 

- la părăsirea locuinței asigurați-vă că nu ați lăsat focul aprins, consumatorii electrici sub tensiune 

și corpuri de iluminat aprinse. 
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