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 BULETIN INFORMATIV - 27.07.2016  

Pompierii dâmboviţeni prezenţi la “PADINA FEST” 

 

 În perioada 28 - 31 iulie 2016, la 1509 metri altitudine, pe Platoul Padina din 

Parcul Natural Bucegi, are loc, de 7 ani la rând, festivalului montan  - PADINA FEST.   

 Ca de fiecare dată, promovarea Munţilor 

Bucegi şi a turismului la mare altitudine, ridicarea 

gradului de educare montană prin impunerea unui 

regulament de festival şi ecologizarea zonei cu 

scopul de a conserva patrimoniul natural rămân 

priorităţile Padina Fest şi pentru ediţia din 2016 a 

festivalului.  

 Pentru siguranţa participanţilor şi turiştilor prezenţi la acest important eveniment, 

un echipaj de intervenţie de la Detaşamentul Pucioasa va asigura zilnic, în această 

perioadă, intervenţia în cazul producerii unei situaţii de urgenţă. 

Premergător începerii festivalului, cadre ale Inspecţiei de Prevenire au efectuat 

controale la unităţile de turism amplasate în zonă, iar pe timpul desfăşurării acestui 

eveniment vor executa activităţi de informare preventivă în rândul turiştilor, explicându-

le acestora despre importanţa protejării mediului înconjurător, prin prevenirea 

incendiilor de pădure, ocazie cu care, se vor distribui diverse materiale informative 

(pliante şi flyere) ce conţin recomandări, măsuri preventive şi modul de comportare în 

diferite situaţii de urgenţă. 

*     *     * 
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În atenţia turiştilor! 

 Atunci când cetăţenii nu respectă măsurile de prevenire a incendiilor, distracţia se 

poate transforma în adevărate dezastre pentru mediul înconjurător, dar se poate solda şi 

cu pierderi de vieţi omeneşti şi bunuri materiale. 

 Pentru a preîntâmpina producerea unor astfel de evenimente, Serviciul Prevenire 

din cadrul I.S.U. „Basarab I” Dâmboviţa recomandă cetăţenilor care doresc să se 

relaxeze la un grătar în aer liber, turiştilor şi amatorilor de drumeţii montane să respecte 

următoarele măsuri preventive: 

 instalarea corturilor şi grătarelor se face numai în locurile de popas special 

amenajate în acest sens; 

 focurile de tabără şi cele pentru prepararea mâncării pot fi aprinse doar în locurile 

special amenajate, cât mai îndepărtate de vegetaţie şi în nici un caz pe timp de 

secetă excesivă ori în condiţii de vânt; 

 nu lăsaţi niciodată focul nesupravegheat; 

 înainte de plecare asiguraţi-vă că focul este stins. Stropiţi cenuşa cu apă, până ce 

jarul este stins complet; 

 dacă întâlniţi focuri lăsate de alţii, stingeţi-le; 

 supravegheaţi în permanenţă copiii; 

 resturile de ţigări nu se aruncă la întâmplare; 

 menţineţi curăţenia în pădure: aruncaţi în locurile special amenajate hârtiile, 

resturile de mâncare ori sticlele; 

 la cazare: solicitați de la recepție/administrator informații referitoare la regulile de 

prevenire a incendiilor ce trebuie respectate în spațiile de cazare, a modului de 

comportare, evacuare și de anunțare în timp util în caz de incendiu; 

 în spaţiile de cazare: nu utilizați consumatori electrici improvizaţi sau care 

prezintă defecțiuni, nu lăsați sub tensiune aparatura electrică nesupravegheată şi 

nu modificaţi destinaţia circuitelor existente. În situaţia în care observaţi deficienţe 

în acest sens sesizaţi imediat administraţia unităţii de cazare; 

 Anunţaţi imediat orice incendiu pe care îl observaţi la 112 ! 
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