APĂRAREA ÎMPOTRIVA INCENDIILOR
PE TIMPUL UTILIZĂRII FOCULUI DESCHIS LA ARDEREA MIRIŞTILOR,
VEGETAŢIEI USCATE ŞI A RESTURILOR VEGETALE
ARDEREA MIRIŞTII, VEGETAŢIEI USCATE ŞI A RESTURILOR VEGETALE SE EFECTUEAZĂ NUMAI DUPĂ CE AŢI OBŢINUT
ACORDUL DE LA AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ŞI PERMISUL DE LUCRU CU FOC DE LA PRIMĂRIE.
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Emiterea permisului se face prin grija primarului de către şeful serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă
sau persoana desemnată în acest sens. La efectuarea arderii vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale
în cadrul gospodăriei cetăţeneşti nu este necesară obţinerea permisului de lucru cu focul.

MĂSURI DE PREVENIRE A INCENDIILOR LA ARDEREA MIRIŞTILOR

- condiţii meteorologice fără vânt;
- parcelarea miriştii în suprafeţe de maximum 10 ha, prin fâşii arate;
- izolarea zonei de ardere faţă de căi de comunicaţie, construcţii, culturi agricole vecine, instalaţii electrice,
fond forestier, prin executarea de fâşii arate;
- arderea se execută numai pe timp de zi;
asigurarea până la finalizarea arderii a personalului de supraveghere şi stingere a eventualelor incendii;
- asigurarea pentru suprafeţe de ardere mai mici de 5 ha a substanţelor şi mijloacelor de stingere necesare;
- asigurarea în cazul suprafeţelor de ardere mai mari de 5 ha, a unui plug, a unei cisterne cu apă, a mijloacelor
de tractare şi a personalului de deservire;
- pe terenurile în pantă arderea miriştii se face pornind din partea de sus a pantei.

MĂSURI DE PREVENIRE A INCENDIILOR LA ARDEREA VEGETAŢIEI USCATE ŞI A RESTURILOR VEGETALE

- condiţii meteorologice fără vânt;
- colectarea în grămezi a vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale în cantităţi astfel încât arderea să poată fi
controlată;
- executarea arderii în zone care să nu permită propagarea focului la fondul forestier ori construcţii şi să nu
afecteze reţelele electrice, de comunicaţii, conductele de transport gaze naturale, produse petroliere ori alte
bunuri materiale combustibile;
- curăţarea de vegetaţie a suprafeţei din jurul fiecărei grămezi pe o distanţă de 5 m;
- arderea se execută numai pe timp de zi;
- asigurarea mijloacelor şi materialelor pentru stingerea eventualelor incendii;
- supravegherea permanentă a arderii;
- stingerea totală a focului înainte de părăsirea locului arderii;
- interzicerea acoperirii cu pământ a focarelor.

OBLIGATORIU !

ÎN ZONA DE SIGURANŢĂ A CĂII FERATE, VEGETAŢIA USCATĂ ŞI RESTURILE VEGETALE SE
CURĂŢĂ DE CĂTRE PROPRIETARII DE DREPT AI TERENURILOR !

ZONA DE SIGURANŢĂ A DRUMURILOR NAŢIONALE ŞI JUDEŢENE SE CURĂŢĂ DE VEGETAŢIA
USCATĂ ŞI DE RESTURILE VEGETALE DE CĂTRE ADMINISTRATORII ACESTORA ŞI DUPĂ CAZ,
DE CĂTRE ADMINISTRATORII DE DREPT AI TERENURILOR !

ATENŢIE CETĂŢENI !

ARDEREA MIRIŞTILOR, A VEGETAŢIEI USCATE ŞI A RESTURILOR VEGETALE ESTE
INTERZIS
INTERZISĂ
Ă ÎN PERIOADELE DE CANICULĂ ŞI SECET
SECETĂ
Ă PRELUNGITĂ !

“Nerespectarea măsurilor
specifice la efectuarea arderilor de mirişti, vegetaţie uscată şi
“
resturi vegetale are consecinte grave asupra comunităţii, prin pierderi de vieţi omeneşti,
producerea de pagube materiale şi afectarea mediului înconjurător.”
În caz de incendiu sunaţi la:
112 - număr unic situaţii de urgenţă
0249561211 - Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Corabia

