
 

 1/1 NESECRET 
   

Str Castanilor, nr. 123, Reşiţa, Caraş-Severin, cod poştal: 320030 
Telefon: 0255/211213; 0255/211214; fax: 0255/212137 

E-mail:  isu_semenic@yahoo.com ; contact@isusemenic.ro  

             INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ                                  Reşiţa, 28.11.2022 

                 „SEMENIC” AL JUDEŢULUI CARAŞ-SEVERIN 

                              
 Str. Castanilor, nr.123, Reșița, Caraș-Severin 

                                Email: relatiipublice.isucs@gmail.com  

                                                 Tel: 0752 011 232 

 

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ 

 

 Pregătirea pentru sezonul rece 

 

O parte însemnată din incendiile care se produc la gospodăriile cetăţeneşti sunt cauzate de 

utilizarea coşurilor de fum defecte sau necurăţate, respectiv de utilizarea mijloacelor de încălzire 

defecte, improvizate sau nesupravegheate.  

Pentru a preîntâmpinarea producerea unor evenimente negative în perioada sezonului rece, 

Inspectoratul pentru Situații de Urgență “SEMENIC” al județului Caraș-Severin recomandă 

cetăţenilor să respecte o serie de măsuri de prevenire a incendiilor. 

  

Instalaţii electrice: 

 evitaţi suprasolicitarea conductorilor prin utilizarea simultană pe aceeaşi priză a mai multor 

aparate cu consum electric mare (reşouri, radiatoare, frigidere, maşini de spălat, convectoare 

etc.); 

 supravegheaţi permanent mijloacele de încălzire electrice aflate în funcţiune, chiar daca sunt 

prevăzute cu mijloace de protecţie (termostat), deoarece acestea pot să nu funcţioneze la 

parametrii prevăzuţi şi deconectaţi-le în cazul în care apar defecţiuni; 

 nu utilizaţi instalaţii electrice defecte sau efectuate de personal neautorizat, montate direct pe 

materiale combustibile, cu improvizaţii, cu legături electrice neacoperite de material 

electroizolant etc.; 

 nu modificaţi valorile siguranţelor fuzibile prin înlocuirea acestora cu altele improvizate sau 

supradimensionate. 

Coşuri de fum, sobe cu acumulare de căldură: 

- verificaţi cu grijă sobele, canalele şi coşurile de evacuare a fumului, pentru ca acestea să  nu 

prezinte fisuri care să permită scânteilor să incendieze materialele combustibile din apropiere; 

- curăţaţi coşurile de funinginea depusă şi întreţineţi-le prin zugrăvire spre a observa şi repara 

eventualele fisuri apărute; 
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- nu utilizaţi benzină, motorină sau alte substanţe uşor inflamabile pentru aprinderea focului în 

sobe; 

- amplasaţi sobele la distanţe sigure de materiale combustibile şi evitați aşezarea acestora direct 

pe parchet, podele laminate sau alte materiale combustibile; 

- montaţi pe pardoseală, în faţa uşii de alimentare cu combustibil, o bucată de tablă cu 

dimensiuni de 0,50x0,70 m; 

- nu introduceţi în sobe lemne cu lungimea mai mare decât focarul, nu lăsaţi uşa de la focar 

deschisă şi nu supraîncălziţi sobele. 

Jocul copiilor cu focul: 

- păstraţi sursele de aprindere a focului în locuri în care copii nu au acces; 

- nu lăsaţi copiii singuri şi nesupravegheaţi când aveţi în funcţiune aparate electrice sau 

electrocasnice, sobe, afumători etc. 

Fumatul: 

- nu fumați în locuri cu pericol de incendiu sau explozie; 

- nu fumaţi în pat (riscaţi să adormiţi cu ţigara aprinsă) şi nu scrumaţi la întâmplare (riscaţi să 

aruncaţi scrum nestins pe materiale uşor combustibile). 

Altă cauză generatoare de incendiu este reprezentată de neregulile în instalarea şi exploatarea 

necorespunzătoare a centralelor termice cu combustibil gazos . Pentru înlăturarea acestora, trebuie 

luate următoarele măsuri : 

o verificarea etanşeităţii conductelor de G.P.L. cu apă şi săpun; 

o folosirea de regulatoare de presiune în perfectă stare de funcţionare; 

o interzicerea utilizării de recipiente G.P.L. improvizate, a funcţionării  acestora în 

poziţia culcat şi depozitarea acestora la o distanţă mai mică de 1,5-2 m de sursele 

de căldură. 
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