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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.

P

trebuie 

entru evitarea producerii unor 
incendii care pot avea consecințe 

grave, cetățenii să respecte 
următoarele reguli privind
FOCUL DESCHIS
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pregătirea focului pentru prepararea 
mâncării doar în locuri special 

amenajate;

aprinderea focului în locuri cât mai 
îndepărtate de vegetația uscată și în 

nici un caz pe timp de uscăciune 
excesivă, ori în condiții de vânt;

supravegherea continuă a arderii, 
deoarece chiar și o rafală slabă de vânt 

poate modifica direcția focului 
îndreptând flăcările 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.
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Cetățenii ț  să țină cont de 
următoarele reguli privind utilizarea 

:

sunt obliga i
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Prin  se n elege arderea n aer 
liber, respectiv acea ardere care nu se desf oar  
ntr-un spa iu nchis de combustie. Pot fi incluse 

n aceasta categorie flac ra produs  de: 
brichete, chibrituri, lum n ri, l mpi sau aparate 

de g tit, aparate de lipire, t iere, sudur  etc., 
focul f cut n aer liber n scop de nc lzire sau 

pentru arderea de resturi menajere ori vegetale, 
precum i flac ra care apare n urma unor 

reac ii chimice. 
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