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COMPARTIMENTUL PENTRU PREVENIRE –  SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ AL COMUNEI 

DOFTEANA 

 

 

ÎN ATENȚIA CETĂȚENILOR COMUNEI DOFTEANA 
 
 
 

             Pentru evitarea producerii incendiilor, Serviciul  Voluntar pentru Situaţii de 

Urgenţă  face apel către cetăţenii  comunei  Dofteana să respecte măsurile specifice de 

prevenire a incendiilor specifice sezonului de  primăvară: 

 Se interzice utilizarea focului deschis în  locuri cu pericol de incendiu și pe timp 

de vânt (locurile cu pericol de incendiu, în care se aplică această interdicție, se 

stabilesc și se marchează de persoanele în drept) ; 

 Prepararea hranei prin utilizarea focului deschis în incintele unităților, în zonele 

de agrement și în gospodăriile populației se face numai în locuri special 

amenajate, în condiții și la distanțe care să nu permită propagarea focului la 

construcții, depozite, culturi agricole, păduri, plantații sau la alte vecinătăți; 

 Arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deșeurilor și a altor materiale combustibile 

se face în locuri special amenajate, ori pe terenuri pregătite, cu luarea măsurilor ce 

se impun  pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăți, asigurându-se 

supravegherea permanentă a arderii, precum și stingerea jarului dupa terminarea 

activității; 

 După arderea completă, resturile vegetale vor fi stropite cu apă pentru a împiedica 

reaprinderea focului sub acțiunea curenților de aer sau împrăștierea resturilor 

aprinse; 

 Arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deșeurilor și miriștilor se execută numai 

pe baza  permisului de lucru cu foc deschis, după ce a fost informat în prealabil 

Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență al comunei Dofteana; 

 Asigurarea în apropiere a unui recipient cu apă și a unor unelte (lopeți, mături, 

etc.) pentru cazul în care focul scapă de sub control; 

 Utilizarea focului deschis nu se admite la distanțe mai mici de 40 m față de 

locurile cu pericol de explozie: gaze și lichide combustibile, vapori inflamabili, 

explozivi etc., respectiv 10 m față de materiale sau substanțe combustibile: lemn, 

hârtie, textile, carton asfaltat, bitum, ulei, etc., fără   a fi supravegheat și asigurat 

prin măsuri corespunzătoare; 

 Aceste activități nu vor fi efectuate pe timp de vânt și la lăsarea întunericului; 

 Luarea măsurilor pentru prevenirea jocului copiilor cu focul în condiții și în locuri 

în care se pot produce incendii, constituie o obligație a persoanelor care răspund, 

potrivit legii, de creșterea, educarea și îngrijirea copiilor. 
 

Respectând măsurile de prevenire a incendiilor, vă protejaţi viaţa, 

locuița şi bunurile materiale. 

 


