
         

 

 

REGULI DE PREVENIRE ŞI STINGEREA INCENDIILOR 

 ÎN SEZONUL ESTIVAL 

 

Având în vedere faptul că deseori s-au înregistrat incendii datorate unor cauze accidentale pe fondul 

nerespectării regulilor de prevenirea incendiilor în campinguri, recomandăm câteva măsuri ce trebuiesc 

respectate pe timpul vacanţei: 

- La cazare în unităţile turistice solicitaţi la recepţie informaţii referitoare la regulile de 

prevenirea incendiilor şi a modului de comportare şi evacuare în caz de incendiu. 

- Evitaţi crearea de aglomeraţii şi busculade în cluburi, discoteci, baruri, etc., pentru a nu crea 

dificultăţi în asigurarea evacuării rapide a persoanelor în caz de incendiu. 

- Amplasarea corturilor şi parcarea autoturismelor se face numai în locuri special amenajate şi 

marcate în acest sens. 

- Nu aruncaţi ţigări aprinse în pădure sau în zone cu vegetaţie uscată. 

- Pe timpul perioadelor de secetă prelungită este interzis să facem focul în pădure sau în 

apropierea acesteia şi trebuie să evităm deplasările prin pădure în afara traseelor marcate şi a 

zonelor destinate pentru activităţi recreative. 

- În campinguri focurile în spaţiu deschis se pot face numai în locurile special amenajate, 

având la îndemână mijloace pentru stingerea focului (pături, vase cu apă). 

- Stropiţi jarul cu apă până la stingerea completă, iar resturile menajere vor fi depuse în locuri 

amenajate care nu prezintă pericol de incendiu. 

- Focurile deschise se vor face la o distanţă mai mare de 200 metri de marginea pădurii. Este 

interzis să faceţi focul pe timp de vânt sau în perioadele de secetă prelungită. 

 

Canicula, efectele ei asupra mediului şi oamenilor şi măsurile de protecţie ce trebuiesc adoptate 

în zilele toride de vară, trebuie să fie una din preocupările principale în acest sezon. 

Canicula poate provoca incendii sau poate întreţine incendiile de pădure provocate prin 

neglijenţă.  

Pentru prevenirea incendiilor se vor respecta următoarele reguli: 

- Nu aruncaţi ţigări aprinse la întâmplare, mai ales în zone cu vegetaţie uscată sau în 

apropierea depozitelor de furaje. 

- Nu depozitaţi materiale lemnoase, furaje sau alte materiale combustibile sau inflamabile în 

podurile clădirilor. 

- Este interzisă folosirea chibriturilor, lumânărilor, lămpilor de iluminat cu petrol, în depozite 

de furaje, grajduri, magazii sau poduri. 

- Este interzisă arderea miriştilor, vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale. 
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