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Statistica arată că, anual, odată cu
apariția temperaturilor caniculare
crește și numărul de incendii, în
special în zona de agrement și
forestieră, dar și la gospodăriile
populației.
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Pentru evitarea producerii unor
incendii care pot avea consecințe
grave, cetățenii trebuie să respecte
următoarele reguli privind
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Prin foc deschis 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.
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