Primăria Municipiului Piatra Neamţ
Biroul Managementul Situaţiilor de Urgenţă
MĂSURI DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR
PRIVIND FOLOSIREA SOBELOR, DEPOZITAREA JARULUI ŞI CENUŞII
La exploatarea sobelor cu sau fără acumulare de căldură şi a maşinilor şi aparatelor de încălzit şi de
gătit se au în vedere următoarele măsuri:
1. materialele sau elementele combustibile situate în faţa focarelor şi cenuşarelor se aşează la distanţă de
minimum 1,25 m faţă de acestea, iar cele greu combustibile pot fi la 1,00 m;
2. în încăperile în care sunt amplasate sobele se interzice depozitarea materialului combustibil peste
consumul necesar pentru 24 de ore;
3. depozitarea materialelor combustibile se face la o distanţă mai mare de 1,00 m faţă de sobele fără
acumulare de căldură şi de 0,50 m la sobele cu acumulare de căldură;
4. maşinile şi aparatele de gătit cu combustibili solizi sau gaze, precum şi rezervoarele de consum ale
sobelor care utilizează combustibili lichizi, a căror protecţie termică a fost asigurată de producător pe baza
încercărilor efectuate şi acceptată la omologarea produsului, pot fi amplasate la distanţe mai mici decât cele
prevăzute mai sus doar dacă acest lucru este precizat în instrucţiunile de folosire;
5. se interzice depozitarea materialului combustibil, a cărţilor, hainelor, lumânărilor etc. deasupra sobelor;
6. în faţa uşiţei de alimentare a sobei, pardoseala combustibilă se protejează cu tablă metalică având
dimensiunile de 0,70 x 0,50 m;
7. înainte de utilizare, sobele şi coşurile de fum trebuie verificate amănunţit, reparate, curăţate şi date în
exploatare în perfectă stare de funcţionare;
8. nu se admite utilizarea sobelor fără uşiţe la focare şi cenuşare, defecte sau izolate necorespunzător faţă de
elementele combustibile ale clădirilor;
9. în timpul funcţionării sobelor care utilizează combustibil solid, uşiţele focarului şi cenuşarului trebuie
menţinute închise şi nezăvorâte;
10. este strict interzisă aprinderea focului în sobe prin stropire cu benzină, petrol sau alte lichide
combustibile;
11. se interzice uscarea hainelor sau a altor materiale combustibile pe sobe ori în imediata apropiere a lor;
12. nu se admite folosirea lemnelor mai lungi decât vatra focarului sobei sau a cărbunilor cu o putere
calorifică mai mare decât cea stabilită de producătorul echipamentului de încălzire;
13. se desemnează persoane care să răspundă de aprinderea şi stingerea focului corespunzător fiecărui spaţiu
ori construcţie la care încălzirea se realizează astfel;
14. cenuşa rezultată se evacuează periodic într-un loc stabilit şi amenajat în acest scop, fără pericol de
incendiu şi numai după ce se sting complet resturile de jar;
15. se interzice funcţionarea sobelor supraîncălzite.

Respectând aceste sfaturi privind ocrotirea propriilor gospodării de acest dusman care este
INCENDIUL, cetăţenii pot convieţui în linişte, fără grija, că viaţa şi bunurile materiale agonisite
nu vor fi mistuite de flacări.

Stimaţi cetăţeni, este de reţinut un lucru foarte important:
"Este mult mai uşor să previi un incendiu, decât să-l stingi"

