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MĂSURI ÎN SEZONUL RECE PENTRU ACTIVITATEA DIN GOSPODĂRII  

Avându-se în vedere ponderea mare de incendii de la gospodăriile cetăţeneşti se impune 

ca fiecare cetăţean să dovedească mai multă responsabilitate în acţiunile proprii, să-şi însuşească 

normele de prevenire a incendiilor, să le transmită pe orice cale şi altora şi să ia atitudine 

împotriva celor care le încalcă.  

MĂSURI CÂND FOLOSIM SOBELE CU ACUMULARE DE CĂLDURĂ (TERACOTĂ, 

CĂRĂMIDĂ) 

 

 sobele vor fi prevăzute cu fundaţii proprii şi nu vor fi amplasate direct pe pardoseala 

combustibilă sau pe grinzi de lemn ale planşeelor; 

 materialele sau elementele combustibile situate în faţa focarelor şi cenuşarelor se aşează 

la distanţă de minimum 1,25 m faţă de acestea; 

 în încăperile în care sunt amplasate sobele se interzice depozitarea materialului 

combustibil peste consumul necesar pentru 24 de ore; 

 depozitarea materialelor combustibile se face la o distanţă mai mare de 1,00 m faţă de 

sobele fără acumulare de căldură şi de 0,50 m faţă de sobele cu acumulare de căldură; 

 se interzice depozitarea materialului combustibil, a cărţilor, hainelor, lumânărilor, etc., 

deasupra sobelor; 

 înainte de utilizarea sobelor şi coşurilor de fum trebuie verificate amănunţit, reparate, 

curăţate şi date în exploatare în perfectă stare de funcţionare; 

 nu se admite utilizarea sobelor fără uşiţe la focare şi cenuşare, defecte sau izolate 

necorespunzător faţă de elementele combustibile ale clădirilor; 

 în timpul funcţionării sobelor care utilizează combustibil solid, uşiţele focarului şi 

cenuşarului trebuie menţinute închise şi nezăvorâte ; 

 este strict interzisă aprinderea focului în sobe prin turnare ori stropire cu benzină, petrol 

sau alte lichide combustibile; 

 se interzice uscarea hainelor sau a altor materiale combustibile pe sobe sau în imediata 

apropiere a lor; 

 nu se admite folosirea lemnelor mai lungi decât vatra focarului sobelor sau a cărbunilor 

cu o putere calorifică mai mare decât cea stabilită de producătorul echipamentului de 

încălzire; 
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 sobele vor fi supravegheate permanent pe timpul funcţionării; 

 cenuşa rezultată se evacuează periodic într-un loc stabilit şi amenajat în acest scop, fără 

pericol de incendiu şi numai după ce se sting complet resturile de jar; 

 se interzice funcţionarea sobelor supraîncălzite. 

 

MĂSURI  CÂND FOLOSIM SOBELE FĂRĂ ACUMULARE DE CĂLDURĂ 

(METALICE) 

 

 distanţa dintre sobe sau burlane şi materialele combustibile învecinate va fi de cel puţin 1,00 

m, iar faţă de cele greu combustibile de 0,70 m; 

 la sobele cu înălţimea picioarelor de cel puţin 0,25 m, pardoselile de sub acestea se 

protejează printr-un strat izolator de cărămidă plină, având grosimea de 6 cm, cu mortar de 

argilă sau prin două straturi de pâslă îmbibată cu soluţie de argilă ori cu alt material 

incombustibil având aceeaşi capacitate termoizolatoare, peste care se pune tablă; 

 postamentele termoizolatoare trebuie să depăşească perimetrul sobelor cu 0,25 m, iar în faţa 

focarului cu 0,50 m; 

 când sobele nu au picioare sau picioarele sunt mai scurte de 0,25 m, pentru a se izola faţă de 

pardoselile combustibile se protejează printr-un postament format din două rânduri de 

cărămidă, pe lat, cu mortar de argilă, sau alcătuit din alte materiale incombustibile 

termoizolatoare echivalente termic.  

=> Folosiți pentru sobe doar materialul combustibil pentru care a fost destinată aceasta și 

evitați să o supraîncărcați.  => Folosiți soba doar cu ușița închisă și așezați o tăviță metalică în 

dreptul ușiței de alimentare, în fața sobei. => Nu adormiți niciodată cu focul aprins în sobă și nu 

lăsați copiii nesupravegheați cu focul aprins în sobă. 

Important de reţinut este ca în sobe, focul să nu fie aprins cu lichide inflamabile, sobele 

trebuie supravegheate pe timpul utilizării, iar jarul şi cenuşa să fie aruncate în gropi special 

amenajate. Pentru sobele care funcţionează cu combustibil solid în faţa uşilor de alimentare se 

fixează o tablă metalică cu dimensiunile 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.  
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MĂSURI LA EXPLOATAREA COȘURILOR ȘI BURLANELOR PENTRU 

EVACUAREA FUMULUI  

 

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

trebuie să aibă coşuri pentru evacuarea fumului executate din cărămidă pe fundaţie proprie. La 

trecerea prin planşee executate din lemn sau alte materiale combustibile, pereţii coşului de 

evacuare trebuie să aibă grosimea de minim 25 cm. Pe porţiunea din spaţiul podului, coşurile vor 

fi tencuite şi văruite.  

Coşurile indiferent de construcţia lor se vor curăţa de zgură o dată la cel mult două luni 

de funcţionare; curăţarea coşurilor de fum, este o măsură obligatorie pentru evitarea incendiilor, 

a intoxicaţiilor cu monoxid de carbon. 

 coşurile de fum vor fi obligatoriu verificate, curăţate şi reparate premergător sezonului 

rece şi ori de câte ori este nevoie; 

 coşurile de fum se prelungesc deasupra acoperişului cu 0,5 – 0,8 m; 

 în podurile caselor, coşurile 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; 

 coşurile şi burlanele pentru evacuarea fumului vor fi construite, întreţinute şi curăţate 

periodic pentru a nu provoca incendii; 

 coşurile de fum se vor izola faţă de elementele combustibile ale planşeelor prin 

îngroşarea zidăriei de cărămidă a coşurilor cu 25 cm; 

 în spaţiul dintre coşuri şi planşee se recomandă introducerea unui strat de materiale 

necombustibile; 

 la trecerea prin acoperişuri se lasă o distanţă de cel puţin 10 cm între faţadele exterioare 

ale zidăriilor coşurilor şi elementele combustibile ale acoperişurilor; 

 coşurile de fum vor fi prevăzute cu uşiţe pentru curăţate; 

 coşurile aflate în apropierea materialelor combustibile (depozite de furaje, păduri etc.) 

sau cele situate pe acoperişuri combustibile, vor fi prevăzute cu site sau grătare pentru 

reţinerea scânteilor; 

 se interzice încastrarea elementelor combustibile ale acoperişurilor,  planşeelor  în 

coşurile de evacuare a fumului. 
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Este nevoie ca toți cetăţenii să manifeste maximă prudenţă în utilizarea sistemelor de 

încălzire şi a coşurilor de fum. 

  Potrivit H.G.R. 537/2007, privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele de 

prevenire şi stingere a incendiilor, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 

lei la 1000 lei : 

 folosirea sobelor şi a altor mijloace de încălzire cu defecţiuni, improvizaţii sau în condiţii 

care nu asigură protecţia la foc, potrivit reglementărilor tehnice, faţă de materialele şi 

substanţele combustibile din spaţiul în care sunt utilizate; 

 neexecutarea verificării, reparării şi curăţării periodice, cel puţin o dată pe an, a coşurilor 

pentru evacuarea fumului, precum şi nerealizarea elementelor de izolare termică a acestora . 

 

LA EXPLOATAREA INSTALAȚIILOR DE ÎNCĂLZIRE CENTRALĂ SE VOR 

RESPECTA URMĂTOARELE REGULI 

 

 Instalațiile de încălzire centrală se pot amplasa în interiorul clădirii de locuit sau în clădiri 

independente ori alipite acestora, cu respectarea reglementărilor tehnice în vigoare.  

 Exploatarea instalațiilor se va face conform prescripțiilor tehnice date de producător.  

 Coșurile și canalele de fum vor fi realizate din materiale incombustibile, rezistente la foc 

și la acțiunea corosivă a fumului și a gazelor de ardere.  

 Pe timpul exploatării instalațiilor se interzice:  

 Depozitarea în centrala termică a unor utilaje sau material care nu au legătură cu 

exploatarea acesteia.  

 Neechiparea centralei cu aparate de măsură și control a temperaturii, presiunii din cazan 

și conducte, indicatoare de nivel pentru combustibil, supape de siguranță etc. 

 Neizolarea corespunzătoare a coșurilor de evacuare a fumului față de elementele de 

construcție combustibile.  
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 Depozitarea combustibilului lichid în interiorul centralei (excepție făcând rezervorul de 

consum zilnic). 

 

MĂSURI DESPRE PODURILE CLĂDIRILOR  

 

!!! este interzisă depozitarea de materiale lemnoase, furaje sau alte materiale combustibile 

sau inflamabile (butelii, bidoane cu produse petroliere) în podurile clădirilor. 

!!! este interzisă folosirea afumătorilor improvizate în podurile clădirilor prin scoaterea unor 

cărămizi din coş sau neridicarea zidăriei coşurilor deasupra acoperişului ori lăsarea deschisă 

a uşiţelor de curăţare. 

 

MĂSURI PRIVIND FOCUL DESCHIS  

 

 Orice foc, fie că este în interiorul locuinţei sau în exteriorul ei, trebuie supravegheat. 

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

cu pericol de incendiu (depozite de furaje, grajduri, magazii, alte anexe, poduri) şi explozie 

(în apropierea buteliilor de aragaz, instalaţiilor de gaze naturale, încăperi în care depozitaţi 

produse petroliere), cât şi la executarea lucrărilor agricole (în lanuri de cereale, pajişti), în 

păduri şi în apropierea acestora. 

 Este interzisă folosirea flăcării pentru verificarea etanşeităţii buteliei (în cazul în care 

butelia este defectă, flacăra, în prezenţa gazului scurs de la butelie, va produce o explozie). 

 

MĂSURI PRIVIND AFUMĂTORILE  

   

Deși contravine legislației europene, încă se mai păstrează tradiția de a sacrifica porcul în 

gospodărie astfel că este bine să avem în vedere următoarele: 

 Locul ales pentru pârlirea porcilor să fie la o distanță de siguranță față de construcții sau 

depozite de furaje.  

 Buteliile de gaze utilizate la pârlirea porcilor să fie amplasate la distanță față de arzător, 

iar furtunurile de alimentare să fie prevăzute la capete cu coliere de fixare și să nu 

prezinte fisuri.  
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 Pentru creșterea presiunii în butelii, acestea nu vor fi apropiate de flacără, în cel mai rău 

caz utilizați apă fiartă.  

 Dispozitivele să fie atent manevrate, să nu fie amplasate în apropierea locului destinat 

ritualului.  

 Pentru orice eventualitate în imediata apropiere să fie asigurată o rezervă de apă. 

 Afumătorile trebuie amplasate la distanță de siguranță față de restul construcțiilor din 

gospodărie și trebuie supravegheate pe toată durata funcționării.   

 Se interzice folosirea afumătoarelor improvizate ori amplasarea acestora în magazii, şuri, 

remize, sub şoproane sau lângă materiale combustibile. 

 Afumătorile se confecţionează din zidării de cărămidă şi material incombustibil şi se vor 

amplasa independent de celelalte construcţii din gospodărie. 

 

MĂSURI DESPRE FUMAT 

 

 se interzice fumatul în locuri cu pericol de explozie şi incendiu. 

 nu fumaţi în pat: riscaţi să adormiţi cu ţigara aprinsă şi să produceţi un incendiu. 

 

MĂSURI DESPRE BUTELII DE GAZE LICHEFIATE  

 

Se interzice folosirea buteliilor de gaze lichefiate fără regulatori (ceasuri) de presiune cu 

garnituri deteriorate ori cu furtunuri de cauciuc fisurate sau lărgite la capete. 

Se interzice cu desăvârşire încercarea cu flacără a etanşeităţii buteliei, garniturilor 

regulatorilor de presiune sau a furtunului: verificarea se va face numai cu emulsie de apă cu 

săpun. 

Se interzice aşezarea sau păstrarea buteliilor de gaze în apropierea oricăror surse de 

căldură ori sub acţiunea directă a razelor solare. 

Se interzice încălzirea buteliilor ori folosirea acestora în poziţie culcată, răsturnată sau 

înclinată. 

Este interzisă trecerea (transvazarea) gazului din butelie în orice alte recipiente sau 

folosirea de butelii improvizate. 
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La aprinderea focului la aragaze sau sobe alimentate cu gaze naturale, folosiţi principiul 

gaz pe flacără (întotdeauna aprindeţi întâi chibritul şi apoi manveraţi robinetul de alimentare cu 

gaz); recomandăm utilizarea aprinzătorului electric. 

 

MĂSURI PRIVITOARE LA INSTALAȚII, DISPOZITIVE ȘI APARATE ELECTRICE 

 

 Nu utilizaţi aparate electrice, cabluri electrice, prize, întrerupătoare, dispozitive de 

protecţie cu defecţiuni sau cu improvizaţii; 

 Nu utilizaţi aparate electrice care au conductorii de alimentare uzaţi, deterioraţi sau care 

nu mai au ştecher. Firele introduse direct în priză, pe lângă pericolul electrocutării, nu 

asigură un contact bun şi provoacă încălzirea excesivă a conductorilor electrici. 

 Nu trageţi de cablul pentru debranşarea unui aparat electric. Acesta se poate deteriora, 

devenind o sursă de incendiu. 

 Nu suprasolicitaţi reţeaua electrică prin folosirea simultană a mai multor receptori;  

 Nu alimentaţi mai mulţi consumatori electrici (radiatoare, plite electrice, boilere, 

calorifere, aeroterme) din acelaşi prelungitor (sau din aceeaşi priză) în acelaşi timp. 

Conductorii se încălzesc (mai ales în zona contactelor priză-ştecher) şi izolaţia se topeşte, 

producând scurtcircuitul electric. 

 Nu amplasaţi conductorii electrici aflaţi sub tensiune sub covoare, mochete sau preşuri. 

Un scurtcircuit al conductorilor electrici poate provoca aprinderea izolaţiei şi implicit a 

produselor aflate deasupra. 

 Nu lăsaţi nesupravegheate aparatele electrice sub tensiune, cum sunt: fier de călcat, reşou, 

radiator şi altele asemenea, când nu le folosiţi. Pot fi oricând surse generatoare de incendiu. 

Când plecați din locuință  pentru o perioadă mai lungă (concedii de odihnă, vacanţe), 

scoateţi din priză ştecherele tuturor aparatelor electrice. 

 Nu folosiţi siguranţe fuzibile supradimensionate prin înlocuirea cu liţă a fuzibilului 

calibrat: prin utilizarea unui fuzibil mai gros, a liţelor, cuielor, monezilor, în cazul 

suprasolicitării reţelei electrice sau a unui scurtcircuit, acesta nu se mai poate topi, 

conducând la încălzirea puternică a cablului de alimentare sau a prizei, în aceste condiţii 

putându-se declanşa un incendiu. 
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 Nu amplasaţi radiatoarele lângă perdele sau mobilier şi nu le utilizaţi pentru uscarea 

rufelor, deoarece acestea pot lua foc foarte uşor. 

 Poziţionaţi întotdeauna aparatele de încălzire cu spatele la perete şi cu suprafaţa de 

radiere a căldurii către cameră. Dacă este posibil, fixaţi-le de perete pentru a nu se răsturna. 

 Atenţie la distanţa la care amplasaţi radiatorul faţă de pat. Opriţi aparatele de încălzit 

dacă nu sunteţi în cameră sau dacă vă culcaţi. 

 Nu amplasaţi perdelele sau alte materiale textile în imediata apropiere a becurilor de tip 

incandescent deoarece pot lua foc foarte uşor. 

 Nu folosiţi pătura electrică pe care s-au vărsat lichide;  nu încercaţi să o uscaţi punând-o 

în funcţiune. 

 Nu lăsaţi pătura electrică să funcţioneze toată noaptea, decât dacă este prevăzută cu 

termostat. 

 Dacă pătura electrică prezintă semne de deteriorare (conductori electrici cu izolaţie 

străpunsă, defecte din fabricaţie, rupturi, petice), atunci aceasta  nu se va utiliza. 

 Nu aşezaţi ghivece sau vaze cu flori pe frigider! Apa vărsată din aceste recipiente poate 

produce scurtcircuit electric, favorizând astfel producerea unui incendiu. 

 Dacă trebuie să întrerupeţi folosirea fierului de călcat pentru o perioadă de timp, scoateţi 

din priză aparatul, nu-l lăsaţi în contact direct sau în apropierea hainelor sau a altor materiale 

combustibile, aşezaţi-l în poziţie verticală sau pe un suport special amenajat. 

 Nu vor fi utilizate instalații electrice defecte, montate direct pe materiale combustibile, cu 

improvizații, cu legături electrice neacoperite de material electroizolant; 

 Reparațiile la instalațiile electrice vor fi executate doar de personal autorizat; 

 Vor fi supravegheate permanent mijloacele de încălzire electrice aflate în funcțiune, chiar 

dacă sunt prevăzute cu mijloace de protecție (termostat), deoarece acestea pot să nu 

funcționeze la parametrii prevăzuți și vor fi deconectate în cazul în care apar defecțiuni;  

 Reșourile constituie o sursă frecventă de aprindere prin plasarea lor necorespunzătoare sub 

birouri, rafturi, tejghele, unde probabilitatea de a intra în contact cu materiale combustibile 

(textile, hârtie, lemn) este foarte mare;  

 Nu cuplaţi la o singură priză electrică mai mulţi consumatori de energie; 
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 Nu lăsaţi copiii să facă focul în sobe sau să folosească aparate de gătit (aragaz, plite, lămpi 

cu petrol  etc.); 

 Cea mai frecventă împrejurare este suprasolicitarea instalaţiilor electrice prin racordarea 

concomitentă a unui număr de consumatori ce depăşeşte puterea instalată. De asemenea, se 

pot produce incendii dacă se utilizează siguranţe supracalibrate. 

RECOMANDĂRI PENTRU ORGANIZATORII DE REVELIOANE  

 

-Numărul persoanelor participante să nu depășească capacitatea maxim admisă. 

-Să fie asigurate culoare și căi de evacuare libere, marcate și iluminate corespunzător. 

-Să fie asigurată dotarea cu mijloace de primă intervenție. 

-În imediata apropiere a brazilor împodobiți în care ard lumânări, sau artificii să nu fie material 

combustibile cum ar fi: perdele, draperii, sau orice altceva care s-ar putea aprinde ușor.  

-Să se asigure posibilitatea comunicării cu subunitățile de intervenție prin mijloace radio sau 

telefon a tuturor locațiilor în care sunt organizate revelioane. 

-Să se asigure reserve de hrană, apă, medicamente cât și dotarea cu generatoare de curent în 

locațiile izolate din zona montană.  

 

RECOMANDĂRI PENTRU TURIȘTII CAZAȚI ÎN LOCURI UNDE SE 

ORGANIZEAZĂ MESE FESTIVE DE REVELION  

 

-Din primele momente ale cazării identificați căile de acces și evacuare în caz de incendiu. 

-În spațiile de cazare, nu folosiți consumatori electrici improvizați și nu modificați destinația 

circuitelor electrice existente.  

-Încercați să nu fumați în spațiile de cazare.  

-Respectați interdicțiile privind accesul în zonele de agrement.  

-Supravegheați permanent copiii și vorbiți-le despre pericolul de incendiu.  

-Anunțați rapid incendiile pe care le observați prin sistemul unic de urgență 112.  

-Participați la stingerea incendiilor, dacă acestea se produc.  
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RECOMANDĂRI PENTRU BRADUL DE CRĂCIUN 

  Momentele din preajma Bradului de Crăciun trebuie să fie prilej de bucurii, iar amintirea 

acestor clipe să nu fie umbrită de tragedii. Nu trebuie să uităm că, Pomul de Crăciun, din brad, 

plastic sau molid, se poate aprinde și arde extrem de repede.  

 Pomul de Crăciun va fi montat în așa fel încât să nu blocheze căile de acces, uși, scări de 

incendiu sau trasee pe care se poate face evacuarea în caz de incendiu. 

 Pomul se va așeza departe de zonele în care se face foc, de calorifere, de alte aparate de 

încălzire. Se va lăsa o distanță față de perdele, draperii, pereți acoperiți cu hârtie sau 

țesături.  

 Sub pomul de Crăciun nu se vor așeza lucruri care se aprind sau ard ușor.  

 Instalația de iluminat să fie alimentată de la o sursă omologată fără improvizații, 

conductoarele și legăturile să fie bine isolate.  

 Instalațiile pentru Pomul de Crăciun și alte elemente electrice decorative, nefiind utilizate 

des (doar câteva săptămâni pe an) necesită o verificare atentă în prealabil.  

 Nu lăsați becurile electrice aprinse când vă culcați sau când plecați de acasă. Păstrați 

elementele de décor și felicitările confecționate din hârtie, carton sau material plastic la 

distanță de reșouri, becuri cu incandescență, artificii sau lumânări.  

 Acordați o mare atenție la utilizarea focurilor de artificii – acestea nu sunt jucării, ci 

material care pot produce accidente grave.  

 Nu aruncați artificii de la balcon, ele pot ajunge în balcoanele vecinilor și produce 

incendii.  

 Păstrați artificiile într-o cutie închisă, într-un loc inaccesibil copiilor și nu permiteți 

copiilor să se joace cu artificii. Respectați instrucțiunile date de producător.  

 Supravegheați copiii aflați în preajma artificiilor. Pe timpul sărbătorilor tradiționale se 

vor lua măsurile necesare prevenirii incendiilor cauzate de focul folosit la acest gen de 

manifestări. Asigurați-vă că petardele și pocnitorile, interzise prin lege, nu vor fi  

utilizate. Explicați copiilor riscurile la care se expun cât și tragediile pe care le pot 

produce acestea.  
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 Supravegheați cu atenție colindătorii/urătorii și depozitați furajele animalelor undeva în 

spate, pentru că o țigară aruncată la voia întâmplării de către aceștia, uneori chiar 

intenționat, poate provoca o tragedie.  

RECOMANDĂRI PENTRU GOSPODĂRIA DUMNEAVOASTRĂ 

 

 Nu lăsaţi copiii singuri în casă în timp ce arde focul în sobă sau cu surse de foc deschis la 

îndemână; 

 Nu spălaţi cu lichide combustibile articole textile în apropierea surselor de foc deschis 

sau a celor cu temperaturi ridicate ; 

 Nu uscaţi rufe sau alte materiale care se aprind uşor în apropierea surselor de căldură; 

 Nu faceţi foc deschis în curţi, grădini şi lângă construcţii sau furaje, pe timp de vânt, la o 

distanţă mai mică de 50 de m faţă de acestea; 

 Nu păstraţi în locuinţă sau în celelalte  anexe gospodăreşti produse inflamabile ; 

 Nu depozitaţi în podurile construcţiilor materiale textile combustibile, hârtie sau furaje 

pentru animale; 

 Nu fumaţi în locurile unde există pericol de incendiu; 

 Nu aruncaţi la întâmplare resturi de ţigări sau chibrituri aprinse ; 

 Verificaţi instalaţiile de  utilizare a gazelor numai cu emulsie de apă şi săpun; 

 Nu loviţi şi nu răsturnaţi buteliile cu gaz lichefiat; 

 La aprinderea aragazului  verificaţi robinetul de gaz, aprindeţi chibritul, apropiaţi-l de 

arzător şi uşor daţi drumul la gaz; 

 Folosiţi numai recipienţi cu gaz petrolier lichefiat omologaţi şi nu-i amplasaţi la o 

distanţă mai mică  de 1 m faţă de sursa de foc; 

 Nu umblaţi cu surse de foc deschis (lumânări, brichete, chibrituri, lămpi,etc) în poduri, 

şuri, magazii, şoproane  şi folosiţi numai lanterne cu baterii ; 
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 Nu amenajaţi afumătorii în poduri, şuri, mansarde etc.; 

 Curăţaţi periodic coşurile de fum şi înlăturaţi fisurile produse în acestea . Verificaţi şi 

refaceţi periodic izolaţia termică a coşurilor şi canalelor de fum  faţă de materialele 

combustibile din structura podului şi acoperişului; 

 Nu depozitaţi furaje (păioase) sub formă de căpiţe (şire) în apropierea construcţiilor şi 

clădirilor; 

 Asiguraţi-vă  o rezervă de apă de cel puţin 400 l pentru intervenţia în caz de incendiu la 

gospodărie; 

 Pentru autoturismul dvs. procuraţi-vă un stingător cu praf şi CO2; 

 Nu vă creaţi rezerve de carburanţi în magazii, beciuri, pivniţe  etc; 

 La părăsirea locuinţei asiguraţi-vă că nu aţi lăsat focul aprins, consumatorii electrici sub 

tensiune şi corpuri de iluminat aprinse.  

 Supravegheați jocul copiilor și asigurați-vă că aceasta se desfășoară la vedere și nu în 

spații închise cum ar fi poduri, fânare, adăposturi de animale.  

 Nu lăsați închiși în casă minori, nici măcar pentru câteva minute, un singur minut în care 

aceștia nu sunt supravegheați poate fi fatal.  

 Eliminați din jocul lor artificiile, petardele sau pocnitorile.  

 Convingeți-i că fumatul nu numai că este dăunător sănătății, dar poate provoca și incendii 

în condițiile în care din dorința de nu fi văzuți, copiii își aleg cele mai ferite locuri cum ar 

fi poduri, fânare, adăposturi animale ș.a. 

 Pe măsură ce cresc, copiii trebuie învăţaţi cum să utilizeze sursele de foc şi cum să se 

comporte în situaţii de pericol. Exemplul celor mari cu privire la folosirea focului în 

prezenţa copiilor contează mult în educarea lor. (extras din surse oficiale)  
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