
Ruga satului Pordeanu
Primăria Beba Veche împreună cu Parohia romano-catolică 

Beba Veche, organizează duminică, 23 octombrie 2016, 
Ruga satului Pordeanu. Întrucât hramul bisericii „Sf. Wende-
lin” din Pordeanu este în data de 20 octombrie, într-o zi de 
joi, organizatorii spun că au decis ca evenimentul să aibă loc 
într-o zi liberă. 

În ziua de Rugă va avea loc, mai întâi, liturghia tradițională cu 
toți fii satului participanți, iar după amiază, de la ora 16:00, la 
căminul cultural din localitate va avea loc balul de rugă a sa-
tului Pordeanu. Aici, atmosfera va fi întreținută de o formație 
de muzică populară și ușoară maghiară. 

Toți locuitorii sunt invitați să participe la acest eveniment. 
Vă așteptăm cu drag!

CURIERUL
de  BEBA VECHE

Au fost înființate 
comisiile 

Consiliului Local

Prin Hotărârea nr. 32/2016 au fost 
organizate comisiile de specia-

litate din Consiliul Local Beba Ve-
che. Ele sunt alcătuite după cum 
urmează:

I. COMISIA DE AGRICULTURĂ, 
PROTECȚIA MEDIULUI ȘI TU-

RISM
1. Președinte: Tifan Miklos

2. Secretar: Farca Lidia - Lenuța
3. Membru: Bican Aurelian

II. COMISIA DE ACTIVITĂȚI 
ECONOMICO-FINANCIARE, 

AMENAJAREA TERITORIULUI 
ȘI URBANISM, JURIDICĂ ȘI DE 

DISCIPLINĂ
1. Președinte: Toth Ede

2. Secretar: Ciobanu Liviu
3. Membru: Horvath Stefan

III. COMISIA DE ACTIVITĂŢI 
SOCIAL-CULTURALE, CULTE, 
ÎNVĂȚĂMÂNT, SĂNĂTATE ȘI 

FAMILIE
1. Președinte: Coșa Dorina

2. Secretar: Bruder Timea - Terezia
3. Membru: Ardelean Gheorghe

IV. COMISIA DE MUNCĂ ȘI PRO-
TECŢIE SOCIALĂ, PROTECŢIE 

COPII, TINERET ȘI SPORT
1. Președinte: Bali Gabriela

2. Secretar:  Folescu Mircea - 
Nicolae

3. Membru: Farca Lidia - Lenuța

Comisiile de specialitate au ca 
atribuții principale analizarea pro-
iectelor de hotărâri ale Consiliului 
Local, care cuprind reglementări 
în domeniul lor de activitate, ana-
lizarea problemelor trimise spre 
avizare, întocmirea de avize asupra 
proiectelor de hotărâri și asupra 
problemelor analizate etc. 

Avizele emise de comisii sunt pre-
zentate Consiliului Local care poa-
te decide dacă să adopte sau nu o 
hotărâre în funcție de punctul de 
vedere al comisiilor de specialitate.
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Un nou început pentru 
învățământul din Beba Veche 

Noul an școlar a debutat sub sem-
nul schimbării.  Pensionarea 

domnului director Ungureanu dar 
și măsura luată de Ministerul Educa-
ției de a scoate la concurs posturile 
de directori de școli, a dus la o lipsă 
temporară la nivelul conducerii, dar 
care va fi rezolvată până la finele lunii 
octombrie.

FESTIVITATEA DE DESCHIDERE
La ceremonia de deschidere a anului 
școlar, ținută în data de 12 septem-
brie, conducerea ceremoniei exerci-
tată până acum de domnului direc-
tor Ungureanu a fost luată, practic, 
de domnul primar Bohancanu, pen-
tru că numirea unui nou director în-
târzie. Festivitatea a fost condusă de 
domnul primar care s-a adresat celor 
prezenți cu speranța și rugămintea 
de a avea un nou început în activi-
tatea școlară, mai ales că se discută 
intens despre o abordare nouă în 
învățământ, bazată pe o dezvoltare 
completă a elevilor.

UN SUFLU NOU ÎN ÎNVĂȚĂMÂN-
TUL DIN COMUNĂ
„Trebuie să avem și în comuna noas-
tră o nouă abordare a actului de în-
vățământ. În primul rând, ordinea 
și disciplina trebuie să fie la loc de 
frunte. Elevii trebuie să fie conștienți 
că viitorul lor depinde de acești ani, 
în care nu doar învață lucruri noi dar 
se formează ca persoane, ca viitori 

adulți”, a spus primarul. Totodată el 
i-a îndemnat pe toți elevii să aibă gri-
jă de clasele în care învață, de bănci, 
de materialele didactice, pentru că și 
în această vară s-au investit sume im-
portante de la bugetul local pentru 
zugrăvirea tuturor claselor și repara-
ții ale elementelor stricate sau chiar 
vandalizate. De asemenea, le-a rea-
mintit celor prezenți că Primăria, cu 
echipa de muncitori, a zugrăvit com-
plet școlile și grădinițele, pe exterior.

CONCURS PENTRU UN NOU DI-
RECTOR
Mai trebuie spus că în cursul lunii oc-
tombrie va fi organizat un concurs 
național pentru funcțiile de directori 
de școli, inclusiv pentru cea de direc-

tor al Școlii cu clasele I-VIII Beba Ve-
che. 

CONDUCERE TEMPORARĂ
„Pentru că acum este un fel de vid 
administrativ, vreau să le mulțumesc 
pe această cale doamnelor profesoa-
re Bruder Timea și Toth Silvia, pentru 
că, , la rugămintea doamnei inspec-
tor Aura Danielescu,  și-au asumat 
responsabilitatea gestionării curente 
și au făcut ca activitatea de la școlile 
și grădinițele din subordine să funcți-
oneze în parametri normali. Cu sigu-
ranță, în această toamnă se vor lămu-
ri pe deplin lucrurile și vom avea un 
nou director, pentru un nou început”, 
a concluzionat primarul.



Cosirea ierbii de pe spațiile publice 
și de pe marginea drumului județean

Primăria nu se dezminte și pune 
tot mai mult accent pe curățenia 

spațiului public. La început de toam-
nă, echipele de muncitori ai primăriei 
au făcut penultima cosire a spațiilor 
verzi din acest an. 

Totodată, s-a efectuat și cosirea bu-
ruienilor de pe marginea drumului 
județean, lucrare efectuată periodic, 
de câțiva ani încoace, cu rezultate 
foarte bune, buruienile crescând tot 
mai puțin, de la an la an. Pe lângă 

aspectul urât al acestor buruieni, ele 
afectează parcelele agricole și sunt 
o sursă permanentă de răspândire a 
semințelor. 

Trebuie spus că Beba Veche este sin-
gura comună din județ care întreține 
marginile drumului județean, lucru 
deloc de neglijat, mai ales că pe raza 
administrativă de competență acesta 
are nu mai puțin de 8 km. 

Peste 90% din străzile comunei 
au trotuare noi  

În luna septembrie, echipa de mun-
citori a Primăriei a realizat circa 500 

metri de trotuare noi, numai pe stra-
da principală din Beba Veche, asta 
după ce a finalizat străzile începute 
în august. Tot acum a fost atacată și 
strada de la brutărie și s-a avansat 
foarte mult, fiind aproape de finaliza-
re, pe ambele părți. La vizita noastră, 
pe o ploaie mocănească, muncitorii 
își vedeau în continuare de treabă și 
înaintau în ritm susținut.

„Ne-am propus să terminăm la finalul 
lunii noiembrie, dar dacă nu reușim, 
nu-i o mare problemă. A mai rămas 
foarte puțin de făcut, cam 1 km, și ce 
nu se finalizează acum se poate face 
la primăvară”, a explicat primarul Ioan 
Bohancanu. 

Mai bine de 90% din străzile din co-
mună au trotuare noi.
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APIA va efectua plata 
în avans pentru Cam-

pania 2016ă
Agenția de Plăți și Intervenție pen-
tru Agricultură (APIA) va efectua, în 
perioada 16 octombrie - 30 noiem-
brie 2016, plata în avans aferentă 
Campaniei 2016.

Astfel, pentru 
schema de 
plată unică pe 
suprafață — 
SAPS, plafonul 
este de 898,24 
milioane euro, cuantumul pro-
pus pentru avans fiind de 96,8861 
euro/ha, iar pentru schema de 
plată redistributivă planul este de 
94,709 milioane lei, iar avansul de 
5 euro/ha pentru nivelul 1 și de 
48,8554 euro/ha pentru nivelul 2.

Pentru Schema de plată pentru 
practici agricole benefice pentru 
climă și mediu (plata pentru înver-
zire) plafonul este de 531,741 mi-
lioane euro și avansul de 57,3714 
euro/ha și pentru schema de plată 
pentru tinerii fermieri de 15 mili-
oane euro, respectiv 22,8718 euro/
ha. Sprijinul cuplat are prevăzut un 
plafon de 232,779 milioane euro.
Plățile se vor efectua la cursul de 
schimb de 4,4537 lei pentru un 
euro, stabilit de către Banca Cen-
trală Europeană în data de 30 sep-
tembrie 2016 și publicat în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene din 1 
octombrie 2016.

Tichete sociale de 
grădiniță

Copiii care provin din familii fără 
posibilități financiare și care frec-
ventează zilnic grădinița au drep-
tul la tichete sociale ce vor putea 
fi folosite de părinți pentru a cum-
păra celor mici mâncare, haine și 
rechizite. Este vorba de un tichet 
social în valoare de 50 lei/lună 
acordat familiilor cu venituri sub 
284 lei/lună/membru și care au 
copii la grădiniță. Pentru a putea 
beneficia de tichetul social, părinții 
trebuie să depună o cerere la Biroul 
social, însoțită de acte doveditoare 
(componența familiei, adeverință 
de venit, adeverință de la școală. În 
schimb, copilul care beneficiază de 
tichet să aibă o prezență zilnică la 
grădiniță. Cererile pentru acorda-
rea tichetelor trebuie depuse de 
unul dintre părinți, la primărie.

În așteptarea lansării proeictului pe măsura 3.2.2
S-au făcut ultimii pași administrativ 

în proiectul pe măsura 3.2.2. și se 

așteaptă o decizie finală în ceea ce 

privește câștigătorul licitației. Comi-

sia care lucrează pentru desemnarea 

câtșigătorului, a descalificat firmele 

care au licitat pentru proiect dar nu 

îndeplineau condițiile impuse și ur-

mează să anunțe un câștigător. Însă, 

deocamdată, nu putem da mai mul-

te detalii în acest moment pentru că 

procesul de desemnare este confi-

dențial. „Dacă la început am fost op-

timiști că evaluarea se va încheia re-

pede, nu a fost așa. Totușu, nu ne-am 

pierdut acest optimism și chiar dacă 

câștigătorul va fi declarat în această 

toamnă, suntem convinși că 10 luni 

vor fi suficiente pentru a derula lu-

crările prevăzute în proiect”, a expli-

cat primarul Bohancanu. 

Taxe și impozite: penalități pentru cei care întârzie 
să-și plătească dările

A trecut termenul de plată a taxe-
lor și impozitelor, data de 30 sep-

tembrie 2016, până la care s-au putut 
achita dările fără penalități. 

Potrivit legislației în vigoare, contri-
buabilii care nu-și achită obligațiile 
fiscale până la data de 30 septembrie 
vor suporta penalități de întârzie-
re de 2% din cuantumul obligațiilor 
principale, calculate pentru fiecare 

lună sau fracțiune de lună, începând 
cu ziua imediat următoare termenu-
lui de scadență.

Toți cei care nu și-au achitat încă ta-
xele și impozitele locale sunt aștep-
tați la Primărie să o facă. Ne facem 
datoria să îi informăm pe cei care nu 
au mai trecut de mult pe la ghișeul 
de taxe și impozite s vină să-și achite 

debitele. Se vor trimite somațiile de 

plată, apoi va urma calea legală de 
recuperare prin executare silită.



Proiecte depuse la Guvern 
În această perioadă au fost depuse 

la Ministerul Dezvoltării două pro-
iecte de mare viitor pentru comuna 
noastră. Primul dintre ele prevede 
asfaltarea a 6,3 km de străzi din co-
muna Beba Veche. Al doilea, prevede 

construcția unei grădinițe noi și ex-
tinderea școlii cu laboratoare. Pentru 
ambele proiecte s-a făcut documen-
tația completă pentru solicitarea fi-
nanțării. „Ideea a fost să mergem cu 
aceste proiecte pe varianta finanțării 

de la Guvernul României, dar avem 
și varianta finanțării din fonduri eu-
ropene. Sunem pregătiți, să accesăm 
fondurile pe aceste două căi, pentru 
că altele nu există”, a explicat prima-
rul Ioan Bohancanu.
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Respectarea condiți-
ilor pentru încasarea 

subvențiilor APIA

Fermierii români care accesează 
plăți directe, ajutoare naționa-

le tranzitorii, precum și plăți com-
pensatorii de dezvoltare rurală tre-
buie să respecte o serie de norme 
obligatorii privind ecoconditio-
nalitate. În cazul nerespectării lor, 
agricultorii pot fi sancționați sau își 
pot pierde cu totul subvențiile, po-
trivit „Ghidului fermierului privind 
ecoconditionalitate”. 

  De exemplu, fermierii trebuie să 
respecte cerințele legale în materie 
de gestionare (SMR) și Standardele 
privind Bunele condiții agricole și 
de mediu ale terenurilor (GAEC), 
grupate pe următoarele domenii: 
Mediu, schimbări climatice, bune 
condiții agricole ale terenurilor; Să-
nătatea publică, sănătatea anima-
lelor și sănătatea plantelor; Bunăs-
tarea animalelor. 

Pentru anul 2016, normele privind 
ecoconditionalitatea cuprind și 
obligația păstrării raportului din-
tre suprafața terenurilor destinate 
pajiștilor permanente și suprafața 
agricolă totală, declarate de fermi-
eri în anul 2007, numit raport de 
referință. 
  
Nerespectarea de către fermieri a 
normelor de ecoconditionalitate 
conduce la reducerea plăților sau 
excluderea de la plată, la una sau 
mai multe scheme de sprijin, pen-
tru unul sau mai mulți ani cu ex-
cepția cazurilor de forță majoră și 
respectiva circumstanțelor excep-
ționale  

Servicii de 
debarasare a 

molozului
Primăria anunță persoanele care 
execută lucrări de renovare că 
pune le va pune la dispoziție servi-
cii de debarasare a molozului, con-
tra cost, la un preț avantajos.

Start la concursul 
„Cea mai frumoasă casă”

Primăria Beba Veche organizează 
și în acest an concursul „Cea mai 

frumoasă casă” și „Cel mai frumos 
spațiu verde” prin care încurajează 
toți gospodarii comunei să-și renove-
ze fațadele și să-și amenajeze spațiul 
verde din fața casei. Spre deosebire 
de anii trecuți, anul acest sunt mulți 
cei care și-au făcut astfel de amena-
jări, așa că, se anunță o competiție 
strânsă. Nominalizările vor fi făcute 
luna aceasta, iar fotografiile vor fi pu-
blicate în numărul viitor. Premiile vor 
fi înmânate cu ocazia Zilei Naționale 
a României, pe 1 decembrie 2016. 

A început distribuire celei de-a doua serii de pachete 
cu alimente de la Uniunea Europeană

Începând cu data de 3 octombrie și 
până în data de 18 octombrie 2016, 

compartimentul Social din cadrul Pri-
măriei Beba Veche va distribui a doua 
serie de alimente de la Uniunea Euro-
peană, destinate persoanelor nevoia-
șe, prin programul POAD. Cei care au 
beneficiat deja de alimente, pot veni 
la Primărie pentru a ridica pachetele. 

Categoriile de persoane beneficiare 
sunt:
1. Pensionarii sistemului public (in-
demnizaţie socială pentru pensio-
nari, indemnizaţii și sporuri acordate 
invalizilor, veteranilor și văduvelor de 

război) de pensii ale căror drepturi 
obţinute din pensie sau, după caz, 
din pensii cumulate se află sub 450 
lei/lună inclusiv, conform legislaţiei 
în vigoare;
2. Persoanele cu handicap grav și ac-
centuat, neinstituționalizate, adulți și 

copii, conform Legii nr.448/2006 re-
publicată, cu modificările și comple-
tările ulterioare;
3. Beneficiarii de venit minim garan-
tat, conform Legii nr.416/2001, cu 
modificările și completările ulterioa-
re

Documentele necesare pentru ridica-
rea pachetelor sunt buletinul sau car-
tea de identitate în original și pentru:
- persoanele cu handicap - copie cer-
tificat de încadrare în grad de handi-
cap grav sau accentuat, valabil
- pensionari - cupon de pensie sau 
mandat poștal.

ANUNȚ PUBLIC PRIVIND DEPUNEREA SOLICITĂRII 
DE EMITERE A ACORDULUI DE MEDIU

Asociația de dezvoltare Intercomunitara Beba Veche – Dudeștii Vechi anunță publicul interesat asupra 
depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Modernizare rețea de alimen-

tare cu apa potabila in sat Pordeanu, comuna Beba Veche” propus a fi amplasat in localitatea Pordeanu, 
comuna Beba Veche, județul Timiș. Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM 
Timiș, localitatea Timișoara, B-dul Liviu Rebreanu, nr. 18-18A si la sediul Asociației de dezvoltare Interco-
munitara Beba Veche – Dudeștii Vechi, localitatea Beba Veche nr. 292, județul Timiș, in zilele luni – joi intre 
orele 8:00 - 16:30, vineri intre orele 8:00 – 14:00. Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM 
Timiș.

JUDECĂTORIA SÂNNICOLAU MARE

CITAȚIA NR. 652/295/2016

Pârâta COOPERATIVA DE CONSUM CHEGLEVICI, cu ultimul sediu cunoscut în sat Pordeanu, nr. 34, co-
muna Beba Veche, județul Timiș, în prezent cu sediul necunoscut, este citată la JUDECĂTORIA SÂNNICO-
LAU MARE, pentru termenul de judecată din data de 19.10.2016 sala nr. 13, orele 9 – C1 CIVIL, în proces 
cu reclamanta SOCIETATEA CONSUMCOOP ARANCA DUDEȘTII VECHI, cauza având ca obiect acțiune în 
contestare.
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Rugăciune puternică
 a lui Arsenie Boca 

Iartă-mă, Doamne:
Pentru tot ce puteam să văd și nu am 
văzut!
Pentru tot ce puteam să aud și nu 
am auzit!
Pentru tot ce puteam să simt și nu 
am simţit!
Pentru tot ce aș fi putut să înţeleg și 
nu am înţeles!
Pentru tot ce puteam să conștienti-
zez și nu am conștientizat!
Pentru iertarea pe care aș fi putut să 
o dau și nu am dat-o!
Pentru bucuria pe care aș fi putut să 
o trăiesc și nu am trăit-o!
Pentru Lumina pe care aș fi putut să 
o primesc și nu am primit-o!
Pentru viaţa pe care aș fi putut să o 
ocrotesc și nu am ocrotit-o!
Pentru visele pe care mi le-aș fi putut 
împlini și nu le-am împlinit!
Pentru necunoscutul în care aș fi pu-
tut să pășesc și din teamă, nu am în-
drăznit să pășesc!
Pentru iubirea pe care aș fi putut să o 
exprim și nu am exprimat-o!
Pentru tot ce puteam să creez bun și 
frumos și nu am creat pentru gloria 
Ta Doamne!
Amin

DECESE †

Vörös Tiberiu (76 ani)

Dumnezeu să-l odihnească 
în pace!

 Sărbători religioase 
ortodoxe 
Octombrie

• 14 V Sf. Cuv. Parascheva de la Iași
• 18 M Sf. Ap. și Ev. Luca
• 26 M Sf. Mare Mc. Dimitrie, Izvorâ-
torul de mir

 Sărbători religioase 
romano-catolice 

Octombrie
• 18 M Sf. Luca
• 28 V SS Simon și Iuda

Cele 10 căni de vin
Povești adevărate, povești cu tâlc

Undeva, într-un sat sărac din în-
depărtata Japonie, trăiau mai 

mulţi oameni în vârstă, iar viaţa lor 
se împărţea între munca la câmp și 
discuţiile pe care le purtau când vre-
mea era prea rece pentru a munci.

Așa că zece bătrâni singuri din sat 
s-au decis să sărbătorească împre-
ună seara Anului Nou, cu o cană de 
vin cald în mână, ca să se bucure de 
povești și de vorbe de duh.

Dar cum niciunul dintre ei nu avea 
suficient vin pentru a le da tuturor 
de băut, ei au vorbit și au fost toţi de 
acord să aducă fiecare câte un ulcior 
de vin, iar apoi să pună vinul laolaltă 

într-un vas mare, ca să-l încălzească 
și să-l bea toată seara împreună.
Zis și făcut. S-au despărţit și, mer-
gând fiecare spre casa lui, pentru a 
aduce vinul, fiecare bătrân s-a gân-
dit:

“Vinul meu este mult prea bun ca 
să-l amestec cu vinul lor! Nimeni nu 
va ști dacă eu nu voi turna în castro-

nul comun vinul meu atât de bun. 
Nu se va observa nimic și oricum vi-
nul celorlalți va fi destul de bun. Va fi 
bine așa. Voi duce în schimb o cană 
de apă.“
Și s-au reîntâlnit bătrânii, în ajunul 
Anului Nou. Fiecare a adus cu el 
câte un ulcior, au turnat conținutul 
ulcioarelor, cu mare ceremonie, în-
tr-un vas mare, pus pe foc, pentru a-l 
încălzi. S-au pregătit pentru povești 
și s-au strîns în jurul vasului, privin-
du-se pe furiș.

Când conținutul vasului s-a încălzit, 
s-au așezat pentru a-și depăna po-
veștile, fiecare cu câte o cană cu apă 
fierbinte în mână.

Căsătorii 
-

Majorate 
Coman Denisa 12/09/1998

Szabo Sergiu-Alex 24/09/1998
Grigoras Mircea-Marcel 

22/09/1998

Nașteri 

Obreja Ioana Alexandra (20.09)
Barbu Valentina Adelina 

(21.09)

Obligația curățării coșurilor de fum: 
iată cele mai importante lucruri de 

știut de către proprietari   
Cu toate că legislația din România 

stabilește obligativitatea curăță-
rii coșurilor de fum, mulți proprietari 
tratează problema cu superficialita-
te, iar rezultatul este că în ultimii ani, 
numărul de incendii cauzate de ne-
glijarea instalațiilor de încălzire să fie 
extrem de mare, cu consecințe dra-
matice și foarte multe victime.

Specialiștii de la revista „Tehnica In-
stalațiilor” au făcut un studiu în care 
au analizat cele mai importante ca-
uze ale incendiilor și au constatat că 
principala cauză de incendiu în Ro-
mânia o constituie, de departe, coșul 
de fum/burlanul defect sau necură-
ţat (29%), urmată de instalaţii elec-
trice defecte sau improvizate (20%). 
Aceasta este determinată de faptul 
că nu se respectă măsurile de preve-
nire privind verificarea, repararea și 
curăţarea coșurilor de fum

Incendiile au un maxim în intervalul 
orar 21:00 – 22:00 iar situaţia este cu 
atât mai alarmantă cu cât, în medie, 
doar 8 luni pe an sunt utilizate mij-
loacele/sistemele termice de încălzi-
re. 
Toate aceste evenimente nedorite 
analizate au avut drept cauze:
• necurăţarea periodică a funinginei 
depuse pe pereţii coșurilor de fum;
• neîntreţinerea coșurilor în urma uti-
lizării lor îndelungate;
• prezenţa unor vicii ascunse de con-
strucţie (încastrarea în pereţii coșu-
rilor a elementelor combustibile din 
lemn din planșee și acoperișuri);
• folosirea improvizaţiilor la conduc-
tele metalice de evacuare a gazelor 
de ardere cu lungime mare și coturi
• multe montate pe lângă și pe pereţii 

combustibili;
• existenţa unor coșuri de evacuare 
a gazelor de ardere cu terminalul în 
pod, pentru a menţine o temperatu-
ră mai ridicată în acesta și pentru afu-
marea cărnii.
• utilizarea de sobe metalice și siste-
me improvizate sau cu defecţiuni;
• nesupravegherea mijloacelor de în-
călzire pe timpul funcţionăriii
• amplasarea lor în apropierea mate-
rialelor combustibile;
• alimentarea defectuoasă cu com-
bustibili sau folosirea de combustibili 
necorespunzători.

Identic cu coșurile de fum, mijloace-
le de încălzire sunt generatoare de 
incendii cu pondere însemnată în lu-
nile reci ale anului și în mediul rural. 
Ce greșeli frecvente fac proprietarii? 
Iată, mai jos, care sunt câteva măsuri-
le foarte importante:
1. Canalele de fum se prevăd cu guri 
de vizitare și control care să se închi-
dă etanș prin capace sau uși metalice 

termoizolante, amplasate la începu-
tul canalului de fum, la schimbările 
de direcţie ale acestuia. La baza coșu-
lui de fum se prevede o gură de vizi-
tare cu ușă etanșă, pentru inspecţie și 
curăţire; la partea inferioară a coșului 
se prevede un ștuţ pentru evacuarea 
condensatului.
2. Lungimea canalului de fum va fi 
minimă și nu va depăși 1/3 din înălţi-
mea coșului de fum
3. Canalele de fum au panta ascen-
dentă de minimum 10% spre coș”

4. Coșul de fum va depăși coama aco-
perișului cu minimum 0,50 m, iar în 
cazul învelitorilor combustibile cu 
minimum 1 m, luându-se și măsurile 
de protecţie faţă de elementele com-
bustibile ale acoperișului.
5. În cazul în care înălţimea acoperi-
șului unei clădiri adosate depășește 
înălţimea clădirii centralei termice, 
cotele de supraînălţare a coșului de 
fum se referă la acoperișul clădirii ve-
cine
6. Nu este permis ca în coșuri să fie zi-
dite elemente combustibile ale aco-
perișului, planșeului etc
7. Este interzis a se folosi coșurile de 
zid netencuite
8. Este total contraindicată prelungi-
rea coșurilor de zidărie prin coșuri de 
tablă neizolate, aceasta rovocând o 
zonă rece care împiedică tirajul.
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