
 

    

PREGĂTIRI PENTRU SEZONUL RECE 

  Sezonul rece se apropie cu pași repezi, iar mijloacele de încălzire vor fi 

utilizate tot mai des în perioada următoare. Prin urmare, amintim cetățenilor că 

toamna este un moment propice pentru verificarea, întreținerea și repararea coșurilor 

de fum. Aceste operațiuni trebuie efectuate numai de către persoane sau firme 

specializate. Pe această cale, vă reamintim și câteva din cele mai importante 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 combustibilul 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; 

• 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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