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MĂSURI DE PREVENIRE A INCENDIILOR ÎN SEZONUL RECE  

 

 

Stimaţi cetăţeni !  

Statistica incendiilor arată că, anual, un procent mare din 

incendiile care se produc în România la gospodării cetăţeneşti au loc ca 

urmare a coşurilor de fum defecte sau necurăţate, respectiv 6% ca urmare 

a mijloacelor de încălzire defecte, improvizate sau nesupravegheate. Din 

păcate, majoritatea acestor incendii se soldează adesea cu tragedii.  

Având în vedere că temperaturile pe timpul nopţii au scăzut, 

Inspecţia de Prevenire din cadrul I.S.U.J. PRAHOVA recomandă 

cetăţenilor care utilizează la încălzirea locuinţelor sobe sau aparate ori 

mijloace electrice de încălzire, să ia următoarele măsuri specifice de 

prevenire a incendiilor de locuinţe:  

1. Asiguraţi verificarea, curăţarea şi repararea, dacă este cazul, a 

coşurilor de fum de către o persoană specializată. 

 2. NU folosiţi decât materialul combustibil pentru care a fost 

destinată soba şi evitaţi supraîncărcarea acesteia.  

3. NU folosiţi soba decât cu uşiţa închisă. 

4. Aşezaţi o tăviţă metalică în faţa sobei, în dreptul uşiţei. 

5. NU aşezaţi în apropierea sobei sau pe aceasta materiale 

combustibile.  

6. Stingeţi focul din sobă înainte de a părăsi locuinţa. 

7. NU adormiţi niciodată cu soba aprinsă.  

8. Verificaţi integritatea aparatelor şi mijloacelor de încălzire 

electrice, iar în cazul în care acestea sunt defecte, reparaţi-le cu ajutorul unui 

specialist sau cumpăraţi-vă altele noi.  

9. NU aşezaţi aparatele de încălzire electrice în apropierea 

materialelor combustibile.  

10. NU aşezaţi materiale combustibile pe mijloacele de încălzire 

electrice.  

11. Decuplaţi aparatele de încălzire electrice înainte de a părăsi 

locuinţa sau de a adormi.  

12. NU lăsaţi niciodată copiii nesupravegheaţi cu soba aprinsă ori 

aparatele de încălzire electrice în funcţiune.  

CETĂŢENI, NU UITAŢI ! 

PRINTR-UN COMPORTAMENT PREVENTIV, VĂ SALVAŢI VIAŢA 

ŞI BUNURILE. 
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FENOMENE METEO PERICULOASE 

 

Viscolul poate fi o cădere de zăpadă însoţită de vânturi 

puternice care împrăştie zăpada, ce poate dura de la câteva ore la 

mai multe zile. Unele viscole pot afecta regiuni întinse, pe când altele 

pot afecta doar o singură comunitate. Toate viscolele sunt însoţite de 

temperaturi scăzute, ceea ce duce de multe ori la reducerea 

vizibilităţii. 

O furtună severă de iarna este una în care stratul de zăpadă 

căzut timp de 12 ore este mai mare de 10 cm sau de peste 15 cm 

pentru o perioadă de 24 de ore. O furtună de gheaţă se produce pe 

vreme foarte rece când picăturile de ploaie îngheaţă la impactul cu 

solul. Toate viscolele fac din conducerea automobilelor şi mersul pe 

jos o problemă foarte riscantă. Efectele furtunilor cum ar fi: 

temperaturile extrem de scăzute, inundaţiile şi depunerile de zăpadă 

pot produce condiţii de risc pentru oamenii din zona afectată. 

Pregătirea pentru condiţiile de vreme rece se referă la 

respectarea următoarelor reguli şi măsuri: 

 Folosiţi echipament de curăţire a zăpezii; 

 Asiguraţi-vă o rezervă de materiale antiderapante; 

 Asiguraţi-vă că aveţi destul combustibil pentru încălzire, sursele 

de combustibil obişnuit ar putea fi oprite (închise). 

Pregătiţi casa pentru iarnă 

 Izolaţi pereţii şi mansarda; 

 Etanşaţi uşile şi ferestrele; 

 Instalaţi obloanele sau acoperiţi ferestrele cu plastic pe interior. 

Asiguraţi-vă echipament de încălzire de rezervă pentru situaţii de 

urgenţă 

 Sobe cu suficientă rezervă de lemne; 

 Bucăţi de lemn bine uscate, cărbune sau aragaz portabil cu 

butelie. 

Protejați conductele împotriva îngheţului 

 Înveliţi conductele în izolaţie sau cu straturi de ziare vechi; 

 Acoperiţi ziarele cu plastic pentru a nu se umezi; 

 Opriţi picurarea robinetelor pentru a evita îngheţarea lor. 

Asiguraţi-vă că toată familia ştie ce să facă după o furtună puternică 

de iarnă 

 Învăţaţi copiii cum şi când să sune la numărul pentru situaţii de 

urgenţă (112) şi la care post de radio să asculte informaţii 

privind situaţiile de urgenţă; 

 Îmbrăcaţi-vă cu haine îmblănite care să nu permită pătrunderea 

umezelii şi frigului. Mănuşile cu un deget sunt mai călduroase 

pentru că degetele generează căldură când se ating între ele.; 

 Protejaţi-vă plămânul de aerul extrem de rece prin acoperirea 

gurii, când sunteţi în aer liber. Încercaţi să nu vorbiţi dacă nu 

este absolut necesar; 

Evitaţi suprasolicitarea! 

Vremea rece măreşte efortul la care este supusă inima. Eforturile 

neobişnuite, cum ar fi îndepărtarea zăpezii cu lopata, împingerea unei 

maşini, pot declanşa un atac de cord sau pot produce alte înrăutăţiri grave 

ale sănătăţii. 

 

 

            Pentru prevenirea situaţiilor de urgenţă provocate de fenomenele 

meteorologice periculoase, înaintea precum și pe timpul sezonului 

rece, cetăţenii îşi vor asigura următoarele materiale: 

 sare şi nisip pentru topirea gheţii şi îmbunătăţirea aderenţei pe 

căile circulabile; 

 unelte de îndepărtare a zăpezii; 

 combustibil de încălzire în cantitate suficientă, în cazul în care vă 

asiguraţi încălzirea în sistem propriu. Izolaţi-vă termic locuinţa 

şi protejaţi-vă locuinţa cu jaluzele exterioare. 

     Pentru circulaţia pe drumurile publice pe timp de iarnă, când 

condiţiile meteorologice sunt vitrege, înainte de a pleca la drum, 

conducătorii auto îşi vor pregăti autoturismele astfel: 

 acumulatorul şi sistemul de aprindere trebuie să fie în stare 

foarte bună, iar bornele bateriei curăţate. 

 asiguraţi-vă antigel corespunzător pentru a evita îngheţarea. 

 asiguraţi-vă că sistemul de încălzire şi dezgheţare funcţionează 

eficient. 

 verificaţi sistemul de acţionare al ştergătoarelor de parbriz; 

asiguraţi lichid de curăţare pentru temperaturi scăzute. 

 verificaţi funcţionarea farurilor şi a luminilor de avarie. 

 verificaţi nivelul şi densitatea uleiului. Uleiurile grele coagulează 

mai mult la temperaturi joase şi nu sunt la fel de lubrifiante. 

 dotaţi-vă cu lanţuri antiderapante. 
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Autorități publice locale, instituții publice și operatori 

economici 

 

Factorii responsabili din cadrul localităţilor şi 

operatorilor economici care deţin utilaje pentru 

intervenţie, vor lua măsurile ce se impun pentru a se 

asigura intervenţia operativă în caz de nevoie. În acest 

sens, sunt vizate în special următoarele acţiuni şi măsuri: 

 la nivelul serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă 

dotate cu autospeciale de stingere a incendiilor, se vor 

asigura condiţiile corespunzătoare de încălzire şi 

garare a acestora, astfel încât să fie realizată 

intervenţia lor operativă la solicitări. 

 menţinerea în permanenţă în stare de funcţionare a 

autospecialelor şi utilajelor de prevenire şi stingere a 

incendiilor din dotare. 

 asigurarea necesarului şi rezervelor de carburanţi, 

lubrefianţi, apă şi substanţe chimice de stingere, pentru 

îndeplinirea operativă a misiunilor. 

 întreţinerea şi menţinerea liberă a căilor de 

comunicaţie - şosele, străzi, drumuri interioare, accesul 

la sursele de apă artificiale şi natural.; 

 asigurarea măsurilor de protecţie împotriva incendiilor 

pe perioada sărbătorilor de iarnă, în zilele în care 

activitatea este întreruptă şi în locurile unde se 

organizează sărbătorirea revelionului. 

 intensificarea relaţiilor de colaborare şi cooperare între 

instituţiile cu atribuţiuni în domeniu şi operatorii 

economici, în vederea rezolvării cu operativitate a 

tuturor acţiunilor de intervenţie atunci când situaţiile de 

urgenţă se produc. 

 sporirea numărului activităţilor specifice de prevenire 

şi limitarea urmărilor evenimentelor cu consecinţe 

negative specifice sezonului de iarnă. 

 realizarea unui parteneriat real între administraţiile 

publice locale şi conducerile unor instituţii sau 

operatori economici în vederea soluţionării în comun a 

tuturor problemelor ce pot leza interesele populaţiei. 

 asigurarea unei capacităţi optime de acţiune şi 

intervenţie a serviciilor voluntare pentru situaţii de 

urgenţă în situaţia producerii unor incendii, dezastre, 

căderi masive de zăpadă etc. Participarea efectivă a 

populaţiei pentru limitarea şi înlăturarea efectelor 

acestora atunci când situaţia o impune. 

 analiza la nivelul comitetelor locale pentru situaţii de 

urgenţă a stadiului pregătirilor pentru sezonul rece ale 

fiecărei instituţii sau operator economic de pe raza 

unităţii administrativ-teritoriale. În acest sens, se vor 

stabili zonele preponderent dispuse înzăpezirilor, se vor 

remedia disfuncţiile sesizate în sezoanele de iarnă 

anterioare şi se va evita repetarea acestora, se vor 

organiza serviciile voluntare pentru situaţii de urgenţă 

şi se va asigura dotarea corespunzătoare a acestora 

pentru intervenţii. 

 realizarea de contracte şi convenţii în vederea 

asigurării mijloacelor şi utilajelor pentru deszăpezire 

necesare eliberării şi deblocării căilor de comunicaţii 

rutiere de pe raza localităţilor şi redarea fluenţei 

traficului în sectoarele de drum unde se produc 

ambuteiaje. 

 verificarea sistemelor de înştiinţare-alarmare şi 

avertizare a populaţiei pentru asigurarea alarmării în 

timp util a cetăţenilor atunci când situaţia o impune; 

 asigurarea şi verificarea stocurilor de materiale 

antiderapante şi împrospătarea acestora în vederea 

asigurării intervenţiei continue. 

 luarea în evidenţă a persoanelor ce pot necesita 

tratament ambulatoriu (persoane cu afecţiuni grave, cu 

handicap, sau cele aflate sub tratament cu dializă, 

gravide, bătrâni, copii etc.) şi menţinerea legăturii 

permanente cu serviciul de ambulanţă în vederea 

asigurării unei asistenţe medicale de urgenţă 

corespunzătoare. De asemenea, se vor asigura rezervele 

de medicamente la dispensarele medicale şi punctele 

farmaceutice din localităţi pentru aprovizionarea 

continuă a bolnavilor. 

 intensificarea activităţii de control tehnic de p.s.i. la 

gospodăriile populaţiei dar şi la instituţiile şi operatorii 

economici de pe raza localităţilor, neregulile şi cauzele 

potenţiale de incendiu constatate fiind soluţionate în 

timp util în vederea preîntâmpinării producerii unor 

incendii. 

 verificarea mijloacelor de încălzire din şcoli, în scopul 

preîntâmpinării producerii unor evenimente de natură 

incendiu şi instruirea personalului responsabil cu 

aceste activităţi. 

 asigurarea protecţiei împotriva îngheţului a sistemelor 

şi instalaţiilor de stingere cu apă (hidranţi stradali). 

 asigurarea rezervelor, mijloacelor şi materialelor 

necesare pentru desfăşurarea activităţii operative 

temporare destinate combaterii fenomenelor specifice 

sezonului rece. 

 actualizarea planurilor de intervenţie la deszăpeziri şi 

punerea în aplicare a acestora atunci când situaţia o 

impune. 

 analiza şi evaluarea situaţiei operative în cadrul 

comitetului local pentru situaţii de urgenţă şi luarea 

unor hotărâri în vederea lichidării efectelor unor 

eventuale situaţii de urgenţă. 

 pregătirea populaţiei în scopul participării active 

alături de forţele specializate la acţiunile ce se impun 

pentru normalizarea situaţiei în cazul căderilor masive 

de precipitaţii sub formă de ninsoare prin înlăturarea 

zăpezii în zonele limitrofe amplasării gospodăriilor 

individuale, a punctelor de alimentaţie publică şi de 

utilitate comună, inclusiv la operaţiunile de deblocare a 

uliţelor, străzilor şi alte elemente de infrastructură care 

asigură accesul spre comunităţi. 

 asigurarea schimbului de informaţii şi raportarea 

operativă a tuturor datelor rezultate în urma evaluării 

situaţiilor de urgenţă între centrele operative ale 

localităţilor şi centrul operaţional al inspectoratului. 

 verificarea şi asigurarea funcţionării echipamentelor de 

comunicaţii şi informatică necesare conducerii. 
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