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INCENDII ÎN GOSPODĂRII 

 Pompierii militari maramureșeni au intervenit ieri seară la localizarea și 

lichidarea a trei incendii, izbucnite în gospodăriile unor cetățeni din municipiul Baia 

Mare, orașul Baia Sprie și satul Colțirea. Incendiul din Baia Sprie s-a soldat, din 

nefericire, cu o victimă, un bărbat în vârstă de circa 60 de ani.  

 Evenimentele de ieri au un punct comun- nerespectarea regulilor de prevenire 

referitoare la exploatarea coșurilor de fum, respectiv a sobelor. Cum sezonul rece 

abia a început, reamintim cetățenilor câteva din cele mai importante reguli de 

respectat: 

La exploatarea coşurilor pentru evacuarea fumului 

 • premergător și pe timpul sezonului rece, coşurile de fum trebuie verificate, 

curăţate şi reparate, dacă este cazul; aceste operațiuni se efectuează numai de către 

persoane specializate! 

 • coşurile, burlanele şi canalele de fum vor fi izolate faţă de elementele 

combustibile ale pereţilor, planşeelor şi acoperişurilor; 

 • în podul casei, coşul de fum va fi obligatoriu tencuit, pentru a nu prezenta 

fisuri prin care ar putea pătrunde scântei, ce pot fi surse de aprindere; 

 • în poduri şi mansarde este interzisă amenajarea de afumători. 

 La exploatarea sobelor cu şi fără acumulare de căldură 

 • copiii nu vor fi lăsaţi niciodată nesupravegheaţi, cu focul aprins în sobă; 

• înainte de utilizare, sobele trebuie verificate, reparate şi curăţate pentru a fi 

în perfectă stare de funcţionare; 

 • se va folosi numai materialul combustibil pentru care a fost destinată soba şi 

se va evita supraîncărcarea acesteia; 

 • este interzisă folosirea lemnelor mai lungi decât dimensiunile focarului; 
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 • este interzisă aprinderea focului în sobe prin turnare ori stropire cu benzină, 

petrol sau alte lichide combustibile; 

 • sobele se vor utiliza numai cu uşiţa de alimentare închisă; 

 • în faţa uşiţelor de alimentare a sobelor, pardoseala combustibilă se 

protejează cu tablă metalică cu dimensiunile de cel puțin 0,70 x 0,50 m; 

 • nu se vor aşeza în apropierea sobei sau pe aceasta materiale combustibile; 

 • la construcţia unei sobe se va avea în vedere ca fundaţia proprie a acesteia să 

nu fie amplasată direct pe pardoseala combustibilă sau pe grinzile de lemn ale 

planşeelor; 

 • în camerele în care încălzirea se realizează cu sobe, este interzisă curăţirea 

duşumelelor şi a oricărui obiect aflat în încăperile respective cu substanţe 

inflamabile; 

 • cenuşa şi jarul provenite de la sobe vor fi depozitate într-un loc special 

amenajat. 

 În ultimele 24 de ore, personalul subunităților ISU Maramureș a mai 

desfășurat și 11 activități de informare a cetățenilor, cu privire la măsurile ce trebuie 

respectate pentru prevenirea răspândirii virusului SARS-COV-2, în 10 de localități 

din județ. Măsurile de protecție transmise: 

- purtarea măștii astfel încât nasul și gura să fie acoperite; 

- igienizarea frecventă a mâinilor după contactul cu mediul extern și evitarea ducerii 

mâinilor la nas, gură și ochi fără spălare/ dezinfectare în prealabil; 

- evitarea locurilor aglomerate și păstrarea distanței de minim 1,5 metri față de 

persoanele din jur. 
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