
 

    

INTERVENȚII ÎN LUNA MAI 

 

 De la începutul lunii, pompierii militari maramureșeni au efectuat 53 de 

intervenții. Din total, 26 au fost la incendii, iar 21- alte intervenții. La acestea s-au 

adăugat 5 acțiuni în alte situații de urgență, capitol ce include, printre altele, 

înlăturarea efectelor fenomenelor meteorologice și hidrologice periculoase, misiuni 

pirotehnice, asigurarea măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor, respectiv 1 

intervenție pentru asistența persoanelor. 

 Din totalul intervențiilor la incendii, 12 au fost în gospodăriile cetățenești, din 

care 9 la localizarea și lichidarea unor incendii la locuințe și anexe, iar 3 la mijloace 

de transport, proprietate individuală.  

 Din totalul incendiilor în gospodăriile cetățenești, 2 s-au declanșat din cauza 

cenușii, jarului sau scânteilor de la sistemele de încălzire, iar alte 2- din cauza 

instalațiilor electrice defecte sau improvizate. Alte 5 incendii au izbucnit din cauza 

coșurilor de fum defecte sau necurățate, a montajului sau exploatării 

necorespunzătoare, respectiv a unei acțiuni intenționate.  

  Cum vremea continuă să fie rece, reamintim cetățenilor principalele măsuri 

de prevenire, referitoare la exploatarea sobelor, a coșurilor de fum și a instalațiilor 

electrice: 

• 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; 

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

• este interzisă folosirea lemnelor mai lungi decât dimensiunile focarului; 

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

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

• cenuşa şi jarul provenite de la sobe trebuie să fie  depozitate într-un loc special 

amenajat; 
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• verificarea, curăţarea şi repararea, dacă este cazul, a coşurilor de fum se efectuează 

numai de către persoane specializate; 

• coşurile, burlanele şi canalele de fum trebuie să fie 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; 

• Nu folosiți mijloace electrice de încălzire locală improvizate! 

• Reparaţiile la instalaţiile electrice vor fi executate doar de personal autorizat! 

• Supravegheați permanent mijloacele de încălzire electrice aflate în funcţiune ! 
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