
 

    

ACTIVITATEA INSPECȚIEI DE PREVENIRE 

 

 În ultima săptămână, specialiștii Inspecției de prevenire au efectuat 28 de 

controale în unități de alimentație publică, unități administrativ-teritoriale și 2 

audituri de supraveghere, la persoane autorizate să efectueze lucrări în domeniul 

apărării impotriva incendiilor. 

În aceeași perioadă, personalul Inspecției de prevenire a participat la 6 acțiuni 

comune, cu reprezentanți ai Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Maramureş, 

Inspectoratului de Jandarmi Judeţean "Pintea Viteazul" Maramureş, Inspectoratului 

Teritorial al Poliției de Frontieră Sighetu Marmației, respectiv ai Instituției 

Prefectului, pe linia respectării prevederilor Legii 55/2020, privind combaterea 

efectelor pandemiei de Covid- 19. 

În urma neregulilor constatate pe parcursul controalelor, specialiștii Inspecției 

de prevenire au aplicat 123 de sancțiuni, din care 88- avertismente și 15 amenzi, în 

cuantum de 19.600 de lei.  

Totodată, specialiștii Inspecție de Prevenire, din cadrul ISU Maramureș, le 

reamintesc cetățenilor măsurile de prevenire a incendiilor legate de exploatarea 

sobelor și a coșurilor de fum:  

• 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; 

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

numai de către persoane specializate; 
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• 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. 
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