
astfel pute�i preveni izbucnirea 
incendiilor

Nu utilizaþi focul deschis ºi nu fumaþi  la 
distanþe mai mici de 40 m faþã de locurile cu 
pericol de explozie: gaze ºi lichide combustibile, 
vapori inflamabili, explozivi etc., respectiv 10 m 
faþã de materiale sau substanþe combustibile: 
lemn, hârtie, textile, carton asfaltat, bitum, ulei 
etc., ºi 50 m faþã de culturile de cereale pãioase în 
perioada coacerii ºi recoltãrii sau de zonele 
împãdurite.

Nu utilizaþi focul deschis în locuri cu pericol 
de incendiu ºi pe timp de vânt.

Prepararea hranei prin utilizarea focului 
deschis în incintele unitãþilor, în zonele de 
agrement ºi în gospodãriile populaþiei se face 
numai în locuri special amenajate, în condiþii ºi la 
distanþe care sã nu permitã propagarea focului la 
construcþii, depozite, culturi agricole, pãduri, 
plantaþii sau la alte vecinãtãþi. 

Copiii trebuie educaþi ºi supravegheaþi pentru 
a nu se juca cu focul, în condiþii ºi în locuri în care 
pot provoca incendii. 

  Urmãtoarele fapte se sancþioneazã cu amendã 
de la 1.000 la 2.500 lei:

    arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deºeurilor 
ºi a altor materiale combustibile, fãrã obþinerea 
permisului de lucru cu foc ºi fãrã luarea mãsurilor 
pentru împiedicarea propagãrii focului la vecinãtãþi;

  amenajarea locurilor pentru utilizarea focului 
deschis în condiþii ºi la distanþe care favorizeazã 
propagarea focului la construcþii, depozite, culturi 
agricole, pãduri, plantaþii ºi alte vecinãtãþi.

Atenþie! Arderea miriºtilor se face numai 
dupã luarea mãsurilor ce se impun pentru 
împiedicarea propagãrii focului la vecinãtãþi, 
asigurându-se supravegherea permanentã a 
arderii ºi numai pe baza permisului de lucru cu 
foc, dupã informarea în prealabil a serviciului 
voluntar / privat pentru situaþii de urgenþã.
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Numai în ultimii trei ani, pe teritoriul României au 
fost înregistrate 43.165 de incendii de vegetaþie, 
ceea ce înseamnã o medie de 40 de incendii pe zi. 

Principala cauzã ce genereazã aceste incendii este 
utilizarea focului deschis pentru curãþarea ºi/sau 
igienizarea terenurilor agricole. Aceastã operaþiune 
executatã fãrã luarea unor mãsuri de siguranþã, fãrã 
supravegherea arderii, în lipsa unor mijloace de 
primã intervenþie ºi fãrã anunþarea serviciilor 
voluntare/private pentru situaþii de urgenþã conduce 
la numãrul extrem de ridicat de incendii de 
vegetaþie. 

De asemenea, fumatul în zonele cu vegetaþie 
uscatã, în apropierea lanurilor de cereale a generat 
pe fondul neglijenþei, un numãr semnificativ de 
incendii de vegetaþie.

În ultimii 3 ani în românia au fost înregistrate 

43.165 incendii de vegeta�ie
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