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1. Premergător sezonului rece si pe timpul acestuia, pentru asigurarea prevenirii si 

stingerii incendiilor este necesar sa se ia următoarele masuri: 

 verificarea instalațiilor de încălzire, repararea si curățarea sobelor si coșurilor pentru 

evacuarea fumuIui; 

 instruirea persoanelor care răspund de aprinderea si stingerea focurilor; 

 verificarea stingătoarelor; 

 verificarea instalațiilor de alimentare cu apa si protejarea lor împotriva înghețului; 

 pregătirea uneltelor pentru deszăpezirea drumurilor de acces la sursele de apa, la intrările 

in clădiri si in depozite etc.; 

 Pentru a evitarea incendiilor provocate de copii se va avea in vedere următoarele  

 sobele de încălzit sau gătit, in stare de funcționare, nu se vor lasă la îndemâna copiilor 

nesupravegheați, 

 copii nu trebuie lăsați să se joace cu focul ( lumânări, chibrituri, brichete); asemenea 

mijloace nu trebuie lăsate la îndemna lor; 

 nu este permis accesul copiilor nesupravegheați in depozitele de furaje, sure, poduri, 

magazii, grajduri cu mijloace care ar putea produce incendii; 

copii nu von ti lăsați sa folosească aparatele electrice de uz casnic (fiare de calcat, 

reșouri, radiatoare etc.) sau aragazul decât in prezenta adulților, 

 La instalarea si folosirea sobelor cu si fără acumulare de căldură se vor avea in 

vedere următoarele 

 sobele de metal se vor amplasa la distanta de pereții din lemn sau alte materiale ce se 

pot aprinde ușor si nu se vor așeza direct pe pardoseala combustibila ci pe un postament 

din materiale termorezistente, perimetrul acestuia trebuind sa depășească perimetrul 

sobei; 

 este interzisă folosirea sobelor care au uși defecte; 

 este interzisa aprinderea locului cu benzina sau alte lichide inflamabile, ori sa se 

alimenteze sobele cu lemne lungi, care sa nu permită închiderea perfecta a ușilor; 

 sobele de cărămidă vor avea pe dușumea, in fata ușii, o coala de tabla de 70 x 50 cm; 

 nu este permis sa se așeze in apropierea sobelor, la uscat, haine, rufe sau alte materiale 

care se pot aprinde; 

 evitarea supraîncălzirii sobelor, acestea prin căldură radiata putând aprinde obiectele din 

apropiere; 

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

 coșurile si burlanele pentru evacuarea fumului vor fi construite, întreținute si curățate 

periodic pentru a nu provoca incendii si vor fi izolate fala de elementele combustibile 

ale planșeelor, prin îngroșarea zidăriei a zidurilor iar in spațiul dintre cos si planșeu se 

va introduce un strat termoizolant; 

 nu este permis ca in coșuri de fum sa fie incastrate elementele combustibile ale 

acoperișului, planșeului etc.; 

 cenușa rezultata in urma arderii se v-a depozita într-o groapa amplasata la distanta fata 

de anexele gospodărești, depozitele de furaje, etc.; 

2. Pentru prevenirea situațiilor de urgenta provocate dc fenomenele meteorologice 

periculoase, înaintea debutului sezonului rece, cetățenii își vor asigura următoarele 



materiale:  

 sare si nisip pentru topirea gheții si îmbunătățirea aderentei pe căile circulabile; 

 unelte de îndepărtare a zăpezii: 

 combustibil de încălzire in cantitate suficienta, in cazul in care va asigurați încălzirea 

in sistem propriu. 

3. Pentru circulația pe drumurile publice pe timp de iarna, când condițiile 

meteorologice sunt vitrege, înainte de a pleca la drum, șoferii își vor pregăti autoturismele 

astfel; 

- acumulatorul si sistemul de aprindere trebuie sa fie in stare foarte buna, iar bornele 

bateriei curățate; 

 asigurați-va antigel corespunzător pentru a evita înghețarea: 

 asigurați-va ca sistemul de încălzire dezghețare funcționează eficient; 

 verificați sistemul de acționare al ștergătoarelor de parbriz; asigurați lichid de curățare 

pentru temperaturi scăzute; 

 verificați funcționarea farurilor si a luminilor de avarie; 

 verificați nivelul si densitatea uleiului. Uleiurile grele coagulează mai mult la 

temperaturi joase si nu sunt la fel de lubrifianțe: 

 dotați-va cu lanțuri antiderapante. 


