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PROTECȚIE CIVILĂ 

REGULI ŞI MĂSURI P.S.I. LA AMENAJAREA POMULUI DE IARNĂ 

 

În ceea ce priveşte alegerea locului pentru aşezarea pomului, se impun următoarele: 

 pomul de iarnă va fi amplasat astfel încât să nu blocheze căile de acces şi 

evacuare; 

 pomul se va aşeza departe de sobele în care se face foc, de calorifere, sau de 

alte aparate de încălzire; 

 se va lăsa distanţă faţă de perdele, draperii, pereţi acoperiţi cu hârtie sau 

ţesături; 

 sub pomul de iarnă nu se vor aşeza lucruri care se aprind sau ard uşor. 

 

La aranjarea pomului de iarnă se va ţine cont de următoarele reguli: 

 pomul nu se va monta în suport din lemn; 

 pentru aşezare se recomandă un vas mare umplut cu piatră; 

 vasul sau trepiedul de metal nu va fi mascat cu vată, hârtie colorată sau alte 

materiale uşor inflamabile; 

 în cazul folosirii unui trepied, acesta va avea dimensiuni mai mari astfel încât 

să asigure o cât mai bună stabilitate a pomului. 

 

La iluminatul unui pom se va avea în vedere: 

 conductoarele şi legăturile să fie bine izolate; 

 instalaţia de iluminat să nu fie lăsată aprinsă în perioadele de timp când nu 

sunt persoanele în încăperea respectivă sau pe timpul nopţii (odihnei); 

 ghirlandele luminoase să aibă contactele perfecte cu sursa de energie pentru 

evitarea scurtcircuitelor; 

 în cazul folosirii unor lumânări sau artificii, acestea se pot plasa numai pe 

ramurile înalte, astfel încât deasupra flăcării să nu existe ramuri sau ghirlande 

de hârtie care pot lua foc; 

 aprinderea lumânărilor şi artificiilor să se facă numai în prezenţa unor 

persoane mature care nu vor părăsi încăperea până ce acestea nu au fost stinse 

sau au ars complet. 

 

Decorarea unui pom de iarnă se va face ţinând seama de următoarele: 

 ornamentaţia să fie aşezată departe de sursele de incendiu precum: instalaţia 

de iluminat, artificii, lumânări; 

 darurile să nu fie suspendate în pom ci vor fi aşezate la baza lui; 
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 persoanele care fumează nu se vor apropia de pom cu ţigara aprinsă, nu se 

vor arunca resturi de ţigări lângă suportul pomului, se va evita plasarea de 

scrumiere sub sau în apropierea pomului de iarnă. 
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