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Reguli și măsuri de prevenire a incendiilor la instalarea și folosirea sobelor, la 

instalarea și folosirea coșurilor de fum. 

 

 Se interzice amplasarea sobelor la o distanţă mai mică de 1 m faţă de pereţii combustibili sau 

alte materiale combustibile ori mai mică de 70 cm faţă de pereţii combustibili izolaţi. 

 Este interzis ca sobele de metal să fie amplasate pe pardoseli din materiale combustibile fără 

asigurarea izolaţiei termice necesare. 

 Este interzis să se folosească sobe cu uşiţele sau cenuşarele defecte, ori care nu se închid. 

 Este interzis a se aprinde focul în sobă cu benzină sau cu alte lichide inflamabile în asemenea 

condiţii în care să prezinte pericol de incendiu ori să se ardă în sobă lemne mai lungi decât 

vatra sobei, sau cărbuni cu putere calorifică mai mare decât cea stabilită. 

 Este interzisă folosirea sobelor cu acumulare de căldură amplasate pe pardoseală combustibilă 

şi fără a avea în faţa uşiţelor de alimentare o tablă cu dimensiunea de 70 x 50 cm. 

 Nu este permis să se pună la uscat, la mai puţin de 1 m de sobele metalice, haine, rufe, sau 

alte obiecte deasupra sobelor, care se pot aprinde uşor. Astfel de obiecte sunt interzise să se 

pună şi pe sobele cu acumulare de căldură ori în imediata lor de apropiere. 

 Este interzisă lăsarea focului în sobe fără supraveghere ori lăsarea în casă a copiilor, dacă arde 

focul în sobă. 

 Este interzisă supraîncălzirea sobelor deoarece pot aprinde uşor obiectele combustibile din 

jur. 

 

Reguli şi măsuri de prevenire a incendiilor la instalarea coşurilor şi burlanelor de fum 

 Este interzisă neizolarea coşurilor din zidărie faţă de elementele combustibile ale planşeelor şi 

acoperişurilor, ori zidăria în interiorul lor a unor elemente de construcţie combustibile. 

 Se interzice folosirea coşurilor a căror zidărie nu depăşeşte partea superioară a acoperişului cu 

50-80 cm. 

 Este interzisă folosirea coşurilor de fum care prezintă neetanşietăţi, nu se pot curăţa ori care 

nu au uşiţele de curăţare bine fixate şi întreţinute. 

 Coşurile de fum trebuie să fie prevăzute cu două uşiţe pentru curăţarea şi evacuarea 

funinginii. Ambele uşi trebuie confecţionate din tablă metalică, iar cea din pod trebuie să fie 

dublă şi în permanenţă închisă. 

 Coşurile trebuie să fie tencuite, pentru închiderea fisurilor şi crăpăturilor ce ar permite ieşirea 

în încăperi sau poduri a gazelor calde, a fumului sau scânteilor. Partea din pod a coşurilor va 

fi spoită cu var, pentru observarea mai uşoară a oricăror defecţiuni. 
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