
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă
“Basarab I” Dâmboviţa

O VARĂ
FĂRĂ INCENDII

211
NUMĂR UNIC DE URGENTÃ

Anual, odată cu încălzirea vremii 
populația se îndeaptă către zonele de 
agrement din vecinătatea pădurilor.

Pentru evitarea producerii unor 
incendii care pot avea consecințe 

grave, cetățenii trebuie să respecte 
următoarele reguli privind

FOCUL 
DESCHIS
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NU lăsați copii
nesupravegheati

Nu lãsa FOCUL NESUPRAVEGHEAT

Fii Atent !
 

-

-

-

-

 aprinderea focului pentru prepararea 
mâncării se face doar în locuri special 

amenajate;

 aprinderea focului se face în locuri 
cât mai îndepărtate de vegetația uscată 
și în nici un caz pe timp de uscăciune 

excesivă, ori în condiții de vânt;

 se supraveghează continuu focul, 
deoarece chiar și o rafală slabă de vânt 

poate modifica direcția flăcărilor 
îndreptându-le spre vegetație sau 

transportând scânteile la distanțe mai 
mari în interiorul pădurii;

 stingerea cu apă sau cu pământ a 
focului/cărbunilor încinși înainte de a 
pleca și acoperirea cenușii cu pământ.

Sunteți obligați să țineți cont de 
următoarele reguli privind utilizarea 

:focului deschis

Prin  se înțelege arderea în aer 
liber, respectiv acea ardere care nu se desfășoară 
într-un spațiu închis de combustie. Pot fi incluse 

în aceasta categorie flacăra produsă de: 
brichete, chibrituri, lumânări, lămpi sau aparate 

de gătit, aparate de lipire, tăiere, sudură etc., 
focul făcut în aer liber în scop de încălzire sau 
pentru arderea de resturi menajere ori vegetale, 

precum și flacăra care apare în urma unor 
reacții chimice. 

 foc deschis
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