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 INSPECŢIA DE PREVENIRE VĂ INFORMEAZĂ 
 

MĂSURI DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR  
SPECIFICE SEZONULUI RECE 

   
Din statistica incendiilor, rezultă că în lunile octombrie – martie, cele mai 

 multe evenimente nedorite se produc datorită exploatării necorespunzătoare a mijloacelor 
de încălzire. Pentru ca acestea să fie diminuate, recomandăm respectarea următoarelor 
măsuri preventive : 

 alegerea corespunzătoare a sistemului de încălzire (central, local) şi a agentului termic 
(abur, apă caldă, aer cald, ulei, etc.), funcţie de pericolul de incendiu şi explozie în 
spaţiile încălzite; 

 interzicerea utilizării unor instalaţii, aparate, maşini, sobe şi a altor mijloace de 
încălzire sau de gătit nestandardizate, neomologate, improvizate, defecte sau 
nesupravegheate; 

 produsele, materialele şi substanţele combustibile se amplasează la distanţă de 
siguranţă faţă de sursele de căldură ori se protejează astfel încât să nu fie posibilă 
aprinderea lor; 

 se interzice folosirea sobelor şi a altor mijloace de încălzire defecte, supraalimentate 
cu combustibil sau nesupravegheate, precum şi aprinderea focului utilizându-se lichide 
inflamabile; 

 coşurile de fum trebuie executate conform SR EN 15287/1, 2 Coşuri de fum.  
Proiectare, instalare şi punere în funcţiune; 

 este obligatorie verificarea, repararea, izolarea termică şi curăţarea periodică a 
coşurilor de evacuare a fumului şi a gazelor fierbinţi; 

 este interzisă exploatarea sistemelor, instalaţiilor, dispozitivelor, echipamentelor, 
aparatelor, maşinilor şi utilajelor termice cu defecţiuni, improvizaţii sau fără protecţia 
corespunzătoare faţă de materialele sau substanţele combustibile din spaţiul în care sunt 
utilizate; 

 montarea, amplasarea, verificarea şi funcţionarea sobelor şi a coşurilor coşurilor de 
evacuarea a fumului şi a gazelor fierbinţi se vor efectua numai conform instrucţiunilor 
producătorului şi reglementărilor în vigoare; 

Se vor avea în vedere şi următoarele: 
 curăţirea instalaţiilor de încălzire periodic de deşeuri, scame, praf, ş.a.; 
 utilizarea numai a aparatelor electrocasnice şi de încălzit certificate şi verificate; 
 supravegherea permanentă a operaţiunilor tehnologice cu materiale în stare de 
incandescenţă; 
 interzicerea utilizării lămpilor cu incandescenţă neprotejate în zone cu pericol de 
explozie; 
 dimensionarea corectă a cablurilor şi conductoarelor electrice; 
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