Primăria Municipiului Piatra Neamţ
Biroul Managementul Situaţiilor de Urgenţă

MĂSURI DE PREVENIRE A INCENDIILOR LA ORGANIZAREA PICNICULUI
Pentru a petrece aceste momente în siguranță alături de cei dragi, trebuie să
respectați câteva reguli de apărare împotriva incendiilor:
-Utilizarea focului deschis în locuri cu pericol de incendiu și pe timp de vânt este interzisă;
-Prepararea hranei prin utilizarea focului deschis în zonele de agrement se face numai în locuri
special amenajate, în condiții și la distanțe de siguranță, care să nu permită propagarea focului la
construcții, depozite, culturi agricole, păduri, plantații sau la alte vecinătăți. Se vor respecta
următoarele distanțe de siguranță: 50 metri pană la păduri și lanuri de cereale, 40 metri până la
locuri unde se află subsatnțe inflamabile și 10 metri pană la zone în care se află materiale
combustibile;
-Monitorizarea permanentă a arderii, deoarece chiar și o rafală slabă de vânt ar putea modifica
direcția focului, îndreptând flăcările spre vegetație sau transportând scânteile incandescente la
distanțe mari;
-Supravegherea continuă a copiilor pentru a preveni jocul acestora cu focul;
-Asigurarea la locul arderii a mijloacelor de stingere (stingătoare, apă, etc);
-Menţinerea curăţeniei la locul de preparare al hranei, depozitarea ambalajelor, resturilor doar în
locuri special amenajate, deoarece acestea pot contribui la propagarea incendiilor;
-Stingerea focului, cărbunilor încinşi sau a jarului înainte de a pleca.
Recomandăm cetăţenilor care doresc să se relaxeze la un grătar în mijlocul naturii să ia
următoarele măsuri preventive:
- Picnicul se poate realiza doar în locuri special amenajate – ŞTRANDUL MUNICIPAL;
- Respectaţi instrucţiunile de apărare împotriva incendiilor afişate sau dispuse de administratorii
zonelor în care se desfăşoară activităţile de picnic;
- Pregătiţi focul pentru prepararea grătarului doar în locuri special amenajate şi supravegheaţi-l în
permanenţă. Orice rafală de vânt poate modifica direcţia focului, îndreptând flăcările spre vegetaţie
sau material combustibile adunate în jurul acestuia sau transportând scânteile incandescente la
distanţe mari, în interiorul pădurii, provocând incendii;
- Nu aruncaţi ţigări, chibrituri sau orice alte obiecte aprinse în alte locuri decât cele special
amenajate;
- Nu părăsiţi niciodată focul făcut înainte de a vă asigura de stingerea lui completă;
- Anunţaţi prompt orice incendiu pe care îl observaţi prin apelarea numărului de urgenţă 112, nu vă
panicaţi şi interveniţi imediat cu mijloacele avute la îndemână. Dacă nu este posibilă stingerea
focarului evacuaţi zona.
Legea 54/2012 privind desfasurarea activitatilor de picnic
Art. 7
Persoanele fizice care desfasoara activitatea de picnic au urmatoarele obligatii:
a) sa nu distruga, modifice ori sa degradeze panourile informative, marcajele, indicatoarele, constructiile,
imprejmuirile sau orice alte amenajari aflate in perimetrul zonelor prevazute la art. 3 lit. c) si d);
b) sa arunce deseurile doar in locurile special amenajate;
c) sa depuna selectiv deseurile de ambalaje in containerele inscriptionate corespunzator categoriei de deseuri, in
conformitate cu regulile privind colectarea selectiva;

d) sa aprinda focul doar in locurile special amenajate si sa il supravegheze in permanenta;
e) sa respecte orarul de desfasurare a activitatii de picnic corespunzator zonei respective;
f) sa lase locul in care au desfasurat activitatea de picnic curat si nealterat;
g) sa parcheze autovehiculele doar in zonele special amenajate in acest scop;
h) sa foloseasca pentru satisfacerea necesitatilor fiziologice doar locurile special amenajate;
i) sa nu foloseasca produse de igiena personala la o distanta mai mica de 30 m fata de cursurile de apa;
j) sa nu spele obiectele care au deservit activitatii de picnic in apele din vecinatatea zonei special amenajate
pentru activitatile de picnic sau a zonei indicate pentru activitatile de picnic. Imprastierea pe sol a apei uzate
rezultate in urma activitatii de picnic sau varsarea acesteia in apele din vecinatatea zonei special amenajate
pentru activitatile de picnic ori a zonei indicate pentru activitatile de picnic sunt interzise;
k) sa nu hraneasca animalele salbatice;
l) sa nu indeparteze, sa nu raneasca ori sa nu distruga plantele, animalele, rocile sau orice alte elemente ale
cadrului natural si/sau construit;
m) sa nu posteze semne sau mesaje;
n) sa pastreze linistea si sa nu deranjeze comunitatile locale, viata salbatica sau alti vizitatori;
o) sa nu arunce tigari, chibrituri sau orice alte obiecte aprinse in alte locuri decat in cele special amenajate;
p) sa respecte ordinea publica si bunele moravuri, conform prevederilor legislatiei in vigoare;
q) sa nu desfasoare activitati de picnic in afara zonelor special amenajate pentru activitatile de picnic si/sau a
zonelor indicate pentru activitatile de picnic.
Art. 8
(1) Urmatoarele fapte constitutie contraventii si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
- nerespectarea prevederilor art. 7 lit. a), cu amenda de la 100 lei la 500 lei;;
- nerespectarea prevederilor art. 7 lit. b), cu amenda de la 200 lei la 2.000 lei;
- nerespectarea prevederilor art. 7 lit. c), cu amenda de la 100 lei la 500 lei;
- nerespectarea prevederilor art. 7 lit. d), cu amenda de la 2.000 lei la 5.000 lei;
-
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f), o) si p), cu amenda de la 300 lei la 3.000 lei;
e), g)-j), cu amenda de la 100 lei la 200 lei;
k)-n), cu amenda de la 200 lei la 400 lei;
q), cu amenda de la 1.000 lei la 3.000 lei.

(2) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la alin. (1) se fac de catre
reprezentantii Garzii Nationale de Mediu, autoritatile administratiei publice locale si personalul
imputernicit al acestora, precum si de catre ofiterii si agentii de politie din cadrul Politiei Romane,
ofiterii si subofiterii din cadrul Jandarmeriei Romane, precum si de catre agentii Politiei locale,
conform competentelor stabilite prin lege.
(3) Contravenientul poate achita pe loc sau in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesuluiverbal de constatare a contraventiei ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia jumatate din minimul amenzii
prevazute la alin. (1). Autoritatile prevazute la alin. (2) mentioneaza aceasta posibilitate in procesul-verbal de
constatare a contraventiei.
(4) Autoritatile prevazute la alin. (2) pot:
a) sa inspecteze zonele in care se desfasoara activitatile de picnic;
b) sa verifice datele cu caracter personal ale persoanelor care desfasoara activitatile de picnic;
c) sa evacueze din zona in care se desfasoara activitatile de picnic persoanele care incalca una sau mai multe
dintre obligatiile prevazute la art. 7.
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