
 

    

NOUĂ LUNI ÎN CIFRE 

 În primele nouă luni ale anului în curs, pompierii militari maramureșeni au 

acționat la localizarea și lichidarea a 327 de incendii. Dintre acestea, 158 au izbucnit 

în  gospodăriile populației. 

În topul cauzelor, pe primele locuri s-au aflat coșurile de fum defecte sau 

necurățate, în 62 de cazuri, instalațiile electrice defecte, improvizate sau sub 

tensiune, în 43 de cazuri, respectiv lucrările de sudură, în 18 cazuri.  

 În perioada analizată, frecvența cea mai mare, în ce privește încăperile în care 

s-au declanșat incendiile, a fost înregistrată în podurile și mansardele gospodăriilor- 

59 de cazuri, în magazii- 21 de cazuri, respectiv în camerele de zi- în 19 cazuri. 

  Cum sezonul rece este aproape, pentru evitarea apariției unor astfel de situații 

de urgență, vă reamintim principalele măsuri de prevenire în acest sens:  

- 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. Aceste activități se efectuează numai de către persoane 

specializate; 

• 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; 

• 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; 
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• 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. 

- La exploatarea instalațiilor electrice 

• nu utilizați aparate electrice, cabluri, prize, întrerupătoare și dispozitive de 

protecţie cu defecţiuni sau cu improvizaţii! 

• evitați folosirea simultană a mai multor receptori,  pentru a nu suprasolicita reţeaua 

electrică! 

• supravegheați în permanență aparatele electrice și electrocasnice aflate sub 

tensiune!  

• nu utilizați siguranţe fuzibile improvizate! 

• nu utilizaţi aparate electrice care au conductorii de alimentare uzaţi, deterioraţi sau 

care nu mai au ştecher! 

• pentru remedierea defecțiunilor apărute la aparatele şi instalaţiile electrice, apelați 

la specialişti! 
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