
  

 

Anunţaţi prompt orice incendiu pe care 

îl observaţi la numărul de urgenţă 112 

şi interveniţi imediat cu mijloacele 

avute la îndemână! 

 

În fiecare an, sute de hectare 

de pădure cad prad flăcărilor. Cele 

mai mule incendii la fondul forestier 

sunt provocate de oameni. Trebuie să 

rețineți că: 

 - apariția incendiilor de 

vegetație uscată și la fondul forestier 

este favorizată de perioadele de 

secetă. 

- vântul accelerează uscarea 

solului şi vegetaţiei şi creşte riscurile 

de propagare a incendiilor. 

- incendiile provocate de om 

în pădure apar ca urmare a 

nerespectării regulilor de prevenire a 

incendiilor pe timpul activităţilor de 

agrement şi forestiere. 

Iată câteva reguli pentru 

prevenirea incendiilor de pădure:  

Reguli pentru prevenirea  

incendiilor de pădure   

ATENŢIE ! 
Cu un singur chibrit 

 poţi aprinde o pădure! 
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● mențineți curațenia în pădure. 

Aruncaţi  numai în locuri special 

amenajate deșeurile. Acestea pot 

contribui la propagarea incendiilor;  

 

 ● nu plecați până nu vă asigurați că 

focul este stins. 

  

 

Ce  trebuie să faci în cazul  

unui incendiu de pădure? 

 

Dacă s-a produs un incendiu: 

    - nu intra în panică ! 

    - îndepărtează-te de incendiu ! 

 

Dacă fumul este dens şi ai 

probleme respiratorii: 

    - acoperă-ţi nasul şi gura cu o 

batistă curată ! 

 

Dacă hainele ţi-au luat foc: 

    - nu intra în panică ! 

    - îndepărtează-te de foc ! 

    - protejează-ţi faţa ! 

    - rostogoleşte-te pe pământ până 

se sting piesele de îmbrăcăminte 

aprinse ! 

 
 

Reguli  pentru prevenirea 

incendiilor de pădure 

 

● în pădure sunt interzise 

fumatul, focul deschis, aruncarea 

la întâmplare a ţigărilor şi 

chibriturilor aprinse, precum şi 

amplasarea corturilor, 

autoturismelor şi a suprafeţelor de 

picnic în afara locurilor 

amenajate în acest scop; 

 

● nu aprindeți focul și nu fumați 

la o distanță mai mică de 100 de 

metri de zonele împădurite; 

 

● nu aprindeți focul în perioadele 

caniculare sau atunci când bate 

vântul; 

 

● preparați hrana numai în 

locurile special amenajate în acest 

scop; 

 

● supravegheați copiii, pentru a 

nu se juca cu focul; 

 

 
 

Anunţarea unui incendiu  

trebuie să cuprindă: 

 

 locul incendiului; 

 

 felul incendiului(li t ieră,  

coronament, etc.); 

 

 suprafa ţ a  ap rox imat ivă 

cuprinsă de incendiu; 

 

 esenţa (natura) pădurii; 

 

 condiţiile de dezvoltare 

(direcţia). 
 

 

 

 


