
- pungi de plastic). 

 

 Nu amplasaţi materialele combustibile la 

o distanţã mai micã de 50 cm fatã de 
sursele de iluminat 

 Este interzisã iluminarea cu flacãrã 
deschisã în poduri, magazii, precum şi în 
alt loc care prezintã pericol de incendiu 

 Instalaţiile electrice vor fi executate numai 
de cãtre personal autorizat 

 Fiarele de cãlcat vor fi aşezate pe timpul 
folosirii pe suporţi de sârmã sau cãrãmidã 

 Nu amplasaţi conductori electrici aflaţi sub 
tensiune, sub covoare, mochete sau 
preşuri 

 Când pãrãsiţi locuinţa pentru o perioadã 
mai lungã de timp scoateţi din prizã 

ştecherele tuturor aparatelor electrice 
 Nu aşezaţi ghivecele sau vazele cu flori 

pe frigider! Apa vãrsatã poate produce 

scurtcircuit electric favorizând apariţia unui 

incendiu. 
REŢINEŢI!!!! 

 Apa răceşte materialele aprinse până 

când temperatura creată nu mai poate 
întreţine arderea.   
 Oţetul şi sifonul sunt de circa cinci ori 

mai eficace ca apa. 
 Prelatele sting focul prin înăbuşire; la fel, 
nisipul sau pământul etc. 

 Stingătoarele cu spumă chimică 
funcţionează prin răsturnare; cele cu praf şi 
bioxid de carbon prin scoaterea siguranţei şi 

acţionarea rozetei sau pârghiei. Jetul se 
îndreaptă spre baza flăcărilor.  
 Vaporii înăbuşă focul. 

 

 

 Vă mulțumim pentru înțelegere ! 

 

  
 
 
 

Telefonul  Cetăţeanului 

021/9540 

disponibil 24 ore din 24 

 

SEDIU: Str. Prometeu nr.26, Sector 1 
     Centrală : 021 / 232.66.35  
              Fax: 021 / 232.28.87 
 

BIROUL PENTRU SITUAŢII DE 
URGENŢĂ 

 

VĂ INFORMEAZĂ 

 
MĂSURI DE 

PREVENIRE A INCENIILOR ÎN TIMPUL 
SEZONULUI RECE 

 

 

       Perioada sezonului rece este caracterizată de 

incendii datorate sistemelor şi mijloacelor de 
încălzire utilizate în clădiri pentru menţinerea 
temperaturii mediului interior la anumite niveluri 
de confort.  
Creşterea numãrului de incendii în perioada rece a 
anului, aratã cã mulţi cetãţeni nu cunosc sau nu 
respectã regulile de prevenire şi stingere a 
acestora. 
Pentru a preîntâmpina producerea unor evenimete 
nedorite, care se pot sfârşi tragic, vã reamintim 

câteva mãsuri ce trebuie respectate pentru 
siguranţa dumneavoastrã. 
 

INSTALAȚII DE ÎNCĂLZIRE CENTRALE 

TERMICE 
 

 
 

 Utilizaţi doar centrale termice certificate 
conform legii şi instalate numai de firme 
autorizate. 

 Nu verificaţi scãpãrile de gaze cu flacãrã 
deschisã (chibrit, brichetã), acestea se 
verificã numai cu soluţie de apã cu sãpun. 

 Când se constatã prezenţa gazelor se va 
proceda de îndatã la aerisirea încãperilor, 
aprinderea focului se va face dupã ce s-au 

remediat scãpãrile de gaze. 
 Centralele termice se vor verifica periodic 

cel puţin o dată la 2 ani din momentul 

încetării garanţiei asigurate de 
furnizori/comercianţi (prin agenţi economici 
autorizaţi de ISCIR). 

 Se interzice obturarea deschiderilor (gurilor) 
de aerisire a încăperilor în care sunt montate 
microcentrale. 

 
 

 
 

MUNICIPIUL  BUCUREŞTI 

P R I M Ă R I A 

 SECTORULUI  
     POLIŢIA LOCALĂ 

SECTOR 1 
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SOBELE ALIMENTATE CU LEMNE 
 

Sobele vor fi obligatoriu verificate, 
curãţate şi reparate de persoane 
specializate si autorizate. 

 Este interzisã depozitarea materialului 
combustibil deasupra sobei 

 Focul în sobe va fi supravegheat în 
permanenţã 

 Evitaţi supraîncãlzirea sobelor 

 În faţa uşilor sobelor, pardoseala 

combustibilã va fi protejatã cu o tablã de 
dimensiunile de 50 X 70 cm, astfel se asigurã 
protecţia faţã de cãderea accidentalã direct 

pe podea a jarului sau lemnelor aprinse 
 

 
 

 Nu este permis sã se punã la uscat la mai 

puţin de 1 m depãrtare de sobã, sau pe 
sobe, haine, rufe sau obiecte casnice care 
se pot aprinde uşor 

 Nu este permisã folosirea sobelor cu 
uşiţele sau cenuşarele defecte 

 Este interzis a se aprinde focul în sobã cu 

benzinã sau alte lichide inflamabile, sã se 
ardã în sobã lemne lungi, netãiate, care 

pe timpul arderii nu intrã în întregime în 
sobã 

 Este interzis ca sobele de metal sã fie 

aşezate direct pe duşumeaua de scândurã 
 Pe timpul functionãrii sobelor, usitele de 

alimentare se mentin închise 
 Noaptea nu se va încãrca soba cu lemne, 

iar la sobele cu gaze naturale nu se va 
lãsa arzãtorul aprins. 
 

 

 

Cenuşa nu trebuie aruncatã la întâmplare. Se 

va depozita într-o groapã special amenajatã 
dupã ce mai întâi a fost bine stinsã cu apã. 
 

SOBELE ALIMENTATE CU 
COMBUSTIBIL GAZOS 

 Înainte de aprinderea focului se verificã 

focarele si se aerisesc 10 minute, iar 

aprinderea se va face respectându-se 

principiul ”gaz pe flacãrã” 

 Se vor utiliza numai arzãtoare de gaze 

omologate si dimensionate potrivit locului de 

utilizare 

 în cazul în care se constatã miros de gaze 

înainte de a se aprinde focul, în mod 

obligatoriu se va face aerisirea încãperilor în 

vederea evacuãrii gazelor, urmãrindu-se si 

înlãturarea deficientelor care au provocat 

scurgerile de gaze  

 Nu se vor introduce deasupra arzãtorului de 

gaze materiale sau deseuri combustibile care 

pot astupa orificiile de refulare a gazului  

 Întretinerea, verificarea, repararea sau 

modificarea se va face numai de cãtre 

personal autorizat. 
 

COȘURILE PENTRU EVACUAREA 

FUMULUI (BURLANELE) 

 
 Cosurile de fum trebuie sã fie prevãzute cu 

usite pentru curãtire și să fie duble în pod. 

 Coşurile, burlanele şi canalele de fum vor fi 
obligatoriu verificate, curãţate şi reparate cel 

puţin o data pe an 
 
 

 Căldura sau scânteile care ies prin fisurile 
unui coş de fum deteriorat prin cutremure, 

vibraţii, alunecări de tren etc. ori datorită 
vechimii imobilului constituie surse de 
aprindere, dacă în zona lor există elemente 

combustibile ( structuri din lemn, funingine, 
rumeguș etc.). Acestea pot ajunge la o 
distanță de 25-30m. 

 Coşurile, burlanele şi canalele de fum vor fi 
izolate fatã de elementele combustibile ale 

pereţilor planşeelor şi acoperişurilor 
 La clãdirile cu învelitori combustibile, 

cosurile trebuie sã aibã înãltimea de 

minimum 0,80 m si vor fi amplasate lângã 
coama acoperisului 

 Este interzisã racordarea sobelor la cosuri 

metalice sau scoaterea burlanelor prin 
ferestre, pe sub streasinã etc. 

 Nu este permisã amenajarea de boxe din 
lemn în podurile imobilelor sau executarea 
unor compartimente din elemente 

combustibile 
 În podul casei, coşul de fum va fi 

obligatoriu tencuit şi izolat, pentru a nu 

prezenta fisuri prin care ar putea pãtrunde 

scântei ce pot fi surse de aprindere 

 
Atenţie la prezenţa monoxidului de 
carbon, acesta este un gaz inodor, 

incolor, insipid şi de aceea nu poate fi 
sesizat la timp, inhalarea lui vã poate 
ucide! 

INSTALAȚII ELECTRICE 

 Nu suprasolicitaţii instalaţiile electrice şi nu 

utilizaţi aparate electrice defecte 
 Nu amplasaţi aparatele electrice de încãlzit 

în apropierea perdelelor sau a corpurilor de 
mobilier şi nu le utilizaţi pentru uscarea 
rufelor 

 Nu înlocuiţi siguranţele fuzibile cu altele 
improvizate (sârme, cuie, etc.) 

 


