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 În vederea conştientizării 
populaţiei asupra riscurilor la care 
se expun atunci când folosesc focul 
deschis pentru distrugerea vegetaţiei 
uscate din gospodării, curţi, grădini, 
cetățenii trebuie să respecte 
următoarele măsuri preventive: 
 evitarea aprinderii acestora pe 

timp de vânt; 
 asigurarea distanţelor minime de 

siguranţă la care se poate face 
focul; 

 luarea de măsuri pentru stingerea 
resturilor incandescente cu apă 
sau prin acoperire cu pământ, 
înainte de părăsirea locului în 
care s-a folosit focul deschis;  

 depozitarea cenuşei rezultate din 
ardere în gropi special 
amenajate, după ce în prealabil a 
fost stinsă cu apă; 

 respectarea regulilor privind 
fumatul (nu aruncaţi la întâm-
plare ţigările şi chibriturile 
nestinse). 

 
Nu uitaţi,  

apelul unic de urgenţe este 
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  Scopul acestui 

pliant este de a preveni 
evenimentele negative, de 
a vă ajuta.  

  
             Un comportament 
corect asigură siguranţa 
dumneavoastră şi a 
bunurilor  materiale. 

  ATENŢIE ! 
O clipă de neatenţie 

poate duce la pierderea 
de vieţi omeneşti şi 

distrugerea de bunuri 
materiale ! 
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 Supravegherea focului deschis pe 
timpul utilizării acestuia în locurile 
amenajate, precum şi îndepărtarea la 
distanţe de siguranţă a materialelor 
combustibile (vegetaţie uscată şi 
altele)  din apropierea focarelor. 

 
 Asigurarea de patrulări terestre, prin 

rotaţie în zonele cu vegetaţie uscată şi 
de agrement în vederea depistării 
eventualelor focare de incendiu. 
Pentru aceste activităţi vor  fi 
constituite echipe mixte formate din 
membrii poliţiei comunitare (unde 
aceste structuri sunt constituite) şi ai 
serviciilor voluntare pentru situaţii de 
urgenţă (specialiştii din cadrul 
compartimentului de prevenire a 
incendiilor).  

 
 Anunţarea imediată a factorilor de 

răspundere, a serviciilor voluntare 
pentru situaţii de urgenţă, a 
cetăţenilor, precum şi a serviciilor de 
urgenţă profesioniste (pompierii 
militari) despre situaţia de pericol, în 
vederea organizării şi desfăşurării 
intervenţiei la stingerea incendiilor 
izbucnite.  

 
 Popularizarea în unităţile de 

învăţământ a măsurilor preventive, 
respectiv  instruirea / educarea 
copiilor şi elevilor împotriva jocului 
cu focul în gospodăriile cetăţeneşti, 
locuinţe ori pe suprafeţe de teren cu 
vegetaţie uscată şi în păduri. 

      Pentru reducerea numărului de 
incendii de vegetaţie uscată şi 
pentru ca furia focului să nu 
distrugă bunurile dumneavoastră, 
Autoritățile publice locale trebuie să 
asigure următoarele măsuri: 
 
 Planificarea şi afişarea de către 

Dumneavoastră  a unor zile şi a unor 
locuri special amenajate, marcate 
corespunzător, în care să se adune 
resturile menajere şi vegetaţia uscată 
din localitate, în scopul arderii 
controlate, în funcţie de specificul 
local (arderea resturilor vegetale, 
gunoaielor, deşeurilor şi miriştilor se 
execută numai pe baza permisului 
de lucru cu foc, după ce a fost 
informat în prealabil serviciul 
voluntar pentru situaţii de urgenţă). 

 Instruirea angajaţilor şi a cetăţenilor 
în legătură cu folosirea focului 
deschis; în această activitate va fi 
angrenat şi personalul cultelor 
religioase. 

 Interzicerea folosirii focului deschis 
în locuri cu pericol de incendiu; 
acesta este permis doar la distanţe de 
siguranţă faţă de clădiri, şi numai sub 
supravegherea permanentă a zonei de 
către adulţi capabili de a acţiona 
operativ şi eficient la stingerea 
flăcărilor.  

 Interzicerea utilizării focului deschis 
nesupravegheat pe timp de vânt şi în 
condiţii de teren cu vegetaţie uscată. 

 Distrugerea prin ardere a 
deşeurilor, resturilor menajere şi 
vegetaţiei uscate se efectuează cu 
respectarea prevederilor art. 52, 
alin. 3, lit. b) şi art. 94 alin 1, litera 
n) din Legea nr. 265/2006 pentru 
aprobarea OUG nr. 195/2005 
privind protecţia mediului, care se 
referă la obligativitatea obţinerii 
acceptului Agenţiei de Protecţia 
Mediului şi informarea în prealabil 
a serviciilor voluntare pentru 
situaţii de urgenţă în cazul arderii 
miriştilor sau vegetaţiei ierboase, 
respectiv interzicerea folosirii 
focului deschis pe teritoriul ariilor 
naturale protejate.  

 
 Urmărirea strictă a prevederilor 

art. 97, alin. 1, alin. 3, alin. 4, alin. 
5, art. 98 şi art. 99, alin 3 din 
Normele generale de apărare 
împotriva incendiilor, aprobate 
prin OMAI nr. 163/2007, 
referitoare la  condiţiile în care se 
poate efectua, respectiv interzice 
utilizarea focului deschis, 
asigurarea supravegherii 
permanente pe timpul arderii 
resturilor menajere şi vegetaţiei 
uscate, respectarea distanţelor 
minime de securitate faţă de 
locurile cu pericol de incendiu ori 
explozie, obligativitatea obţinerii 
permisului de lucru cu foc. 

 
 


