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MĂSURI DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR LA ARDEREA
VEGETAȚIEI USCATE ȘI PE TIMPUL ACȚIUNILOR DE IGENIZARE

că

Având în vedere
în ultima perioadă au fost înregistrate creşteri semhificative a
numărului incendiilor de vegetaţie uscată produse ca urmare a utilizării focului deschis
pentru curățarea terenurilor în intravilanul și extravilanul localităţilor din județ,
respectarea măsurilor obligatorii de
apărare împotriva incendiilor, care |pot afecta
construcțiile, pădurile sau principalele căi de transport aflate în vecinătate, pentru evitarea
producerii unor evenimente negative asemănătoare în perioada următoare, recoi
câteva
reguli şi măsuri, care, respectate şi aplicate, conduc Ia înlăturarea principalelor cauze
incendiu
şi la diminuarea considerabilă a pagubelor ce se pot produce:
- stabilirea, la nivelul localităţilor, a zilelor pentru efectuarea acestor activităţi
starede alertă pe
ioni durata aefunilor, a cmticilon deurgenţăvoluntare;
He

arii ara acri nana

arderea er conrollă în
pentru situaţii
dotarea acestora cu mijloace deintervenție în cazul izbucnirii unui eventual incendiu;
informarea şi conştientizarea
populației, prin intermediul serviciilor vol
situaţii de urgenţă, cu privire la condi

incendiilor

la

gospodării

cetăţeneşti.

Cetăţenii trebuie să acţioneze pentru respectarea şi asigurarea următe
precum şi pentru acordarea sprijinului necesar serviciilor voluntare, atunci
intervin pentru stingerea arderilor necontrolate:
lăsă nesupravegheate ori în
- nu se aprind focurile pe timp de vânt, nu
bătrânilor şi a persoanelor cu dizabilităţi:

se

nu

mai există nicio posibilitate de reaprindere a lor;

supravegherea permanentă a copiilor fără a li se lăsa la indemnă mijl
putea produce incendii (în general, aceștia au tendinţa să imite adulţii, dar în
-

paz

3

pericol deosebit de incendiu).
|
exteriorul ei, trebuie supra; egheat:
interiorul locuinţei sau
- orice foc, fie că este
- nu se va face foc decât în locuri permise, la distanțe de siguranţă faţă de col strucţii,
culturi agricole, păduri, autovehicule sau materiale inflamabile etc. şi numai după Furăţirea
de orice material combustibil;
terenului din
- depozitarea furajelor, paielor, gunoaielor şi a altor materiale combustibile cât mai
departe de case, bucătării, cuptoare, magazii, srajduri/adăposturi de animale;
resturile vegetale se vor strânge
grămezi, în cantităţi asi țfel încât
- vegetaţia uscată
arderea să poată fi controlată, de asemenea, vegetaţia din jurul fiecărei grămezi se urăţă pe
o distanţă de 5 m.
Zona de siguranță a drumurilor naţionale şi judeţene se curăţă obligatoriu de vegetaţia
uscată şi resturile vegetale de câtre administratorii acestora și, după caz, de propri tarii de
terenurilor.
drept
În ceea ce priveşte modul de comportare pe care trebuie să-l adopte parti! panţii la
trafic facem următoarele recomandări
Dacă ne aflăm în mers
- evitarea pătrunderii în zona de fum, iar daca am fost surprinşi de acesta nu trebuie să
oprim pe loc;
tuturor
- anunţarea incendiului prin numărul de ureență 112 şi transmitere;
informaţiilor utile pentru pompieri (locul producerii, direcția de propagare a foctlui, dacă
sunt sau nu persoane surprinse);
închiderea geamurilor și comutarea instalaţiei de climatizare pe modulul recirculare,
pe timpul traversării zonei:
- dacă traficul este deja restricţionat, trebuie menţinută liberă banda de urgenţă pentru
accesul autospecialelor de pompieri.
Dacă suntem staţionare
- părăsirea zonei de manifestare a fumului și semnalizarea celorlalți partie ipanţi la
trafic asupra evenimentului;
- îndepărtarea de autovehicul şi respectarea indicaţiilor primite di
partea
autorităţilor;
- pe timpul traversării zonei de pericol trebuie protejate căile respiratorii ca ajutorul
unui material textil umezit.
Reamintim că, între actele normative care reglementează această activitate
nt Legea
nr. 265/2006 pentru aprobarea O.U.G. nr.195/22.12.2005 privind protecţia mediului,
Normele generale de apărare împotriva incendiilor, aprobate prin Ordinul nlinistrului
şi intemelor nr. 163/2007, Dispoziţiile generale de apărare Împotriva
administraţi
incendiilor pe timpul utilizării focului deschis la arderea de miriști, vegetaţie |uscată şi
resturi vegetale, aprobate prin Ordinul comun al ministrului intemelor și reformei
administrative şi sl ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 605 / 579 di 2008 şi
Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 352 din 2015 pentru probarsa
normelor privind ecocondiţionalitatea în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin prntru
fermieri în România.
Primarul împreună cu comitetul local pentru situaţii de urgenţă, prin ințermediul
șefului serviciului ve luntar şi personalului compartimentului de prevenire, vi verifica
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vegetale şi va sancţiona persoanele ce se fac vinovate de încălcarea acesteia,|
precum şi
inacţiunea persoanelor fizice și juridice aflate în apropierea incendiilor
produs la mirişti,
păşuni
fânețe.
Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 1000 lei
2500 lei,
conform H.G.R. nr. 537/2007 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la hormele de
prevenire și stingere a incendiilor, următoarele fapte:
- arderea resturilor vegetale, gunoaielor,
deşeurilor şi a altor materiale col mbustibile,
fără obținerea permisului de lucru cu foc şi fără luarea măsurilor
pentru înl piedicarea
propagării focului la vecinătăţi;
- amenajarea locurilor pentru utilizarea focului deschis în
condiţii şi la di istanţe care
favorizează propagarea tocului la construcții, depozite, culturi
agricole, păduri, plantaţii şi
alte vecinătăţi.
Faţă de cele prezentate, potrivit responsabilităţilor, atribuţiilor şi competenţi lor
legale,
vă rugăm să acţionaţi prompt pentru evitarea producerii incendiilor. de
vegetd ţie uscată,
arderilor neconirolate și incendiilor specifice gospodăriilor populăţiei în
pi rioada de
igienizare caracteristică primăverii.
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