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25 de intrebari si raspunsuri pentru cosari 
 
 

 
 
Capitolul 1. Ce acte legislative impun curatarea cosurilor de fum? 
 
Capitolul 2. Ce repercursiuni legale pot exista daca nu se curata cosurile de fum? 
 
Capitolul 3. Cine are dreptul sa constate faptul ca nu s-au curatat cosurile de fum si 
sa aplice amenzi? 
 
Capitolul 4. Cine poate primi amenda daca nu isi curata cosurile de fum? 
 
Capitolul 5. Ce operatii trebuie efectuate la cosurile de fum? 
 
Capitolul 6. Care este periodicitatea curatarii cosului de fum impusa de actele 
legislative? 
 
Capitolul 7. Care sunt elementele componente ale unui cos de fum? 
 
Capitolul 8. Ce act tehnico-legislativ impune existenta usii pentru inspectie si 
curatare a cosului de fum? 
 
Capitolul 9. Cum se citeste placa de notare a unui cos de fum? 
 
Capitolul 10. Cum se noteaza un cos de fum? 
 
Capitolul 11. Care sunt prevederile specifice cosurilor de fum pentru aparatele de 
incalzire care functioneaza cu gaz metan? 
 
Capitolul 12. Care sunt prevederile specifice cosurilor de fum pentru aparatele de 
incalzire care functioneaza gaz petrol lichefiat (GPL) 
 
Capitolul 13. De ce trebuie izolate termic cosurile de fum? 
 
Capitolul 14. Canalul de ventilatie al cladirii poate fi folosit pe post de cos de fum? 
 
Capitolul 15. Este permisa prelungirea unui cos de fum din caramida cu un burlan 
(conducta) din tabla neizolata? 
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Capitolul 16. Este permisa trecerea conductelor de incalzire, apa etc prin cosul de 
fum? 
 
Capitolul 17. Este permisa trecerea cablurilor electrice prin cosul de fum? 
 
Capitolul 18. Cosul de fum poate sa fie lipit de materiale inflamabile? 
 
Capitolul 19. La ce distanta de un perete de scandura pot trece burlanele de metal? 
 
Capitolul 20. La sobele care functioneaza cu combustibil gazos este permisa 
montarea de sibare? 
 
Capitolul 21. Se pot racorda la acelasi cos de fum un aparat de incalzire consumator 
de combustibil solid (lemne) si un aparat de incalzire consumator de combustibil 
gazos? 
 
Capitolul 22. Este permisa evacuarea gazelor de ardere in podul casei? 
 
Capitolul 23. Este permisa utilizarea afumatorilor in podurile caselor? 
 
Capitolul 24. Care este codul ocupatiei conform Clasificarii Ocupatiilor din Romania 
(COR)? 
 
Capitolul 25. Ce cod CAEN trebuie sa aiba o firma care se ocupa cu curatarea 
cosurilor de fum? 


