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Buletin Informativ – 15.02.2011 – Atenție la arderile necontrolate.
Se observă în ultima perioadă o escaladare a arderilor necontrolate provocate
de cetăţenii care şi-au făcut un obicei în a trece la curăţenia de primăvară a grădinilor
şi livezilor prin arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi a vegetaţiei
uscate, fără a mai supraveghea flăcările.
Pentru a preîntâmpina producerea unor astfel de evenimente la gospodăriile
populaţiei, care pot avea consecinţe grave (pagube materiale importante şi pierderi de
vieţi omeneşti) este necesar ca cetăţenii să cunoască următoarele:
Arderea vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale se execută cu respectarea
următoarelor prevederi generale:
a) condiţii meteorologice fără vânt;
b) colectarea în grămezi a vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale în cantităţi încât
arderea să poată fi controlată;
c) executarea arderii în zone care să nu permită propagarea focului la fondul
forestier/construcţii şi să nu afecteze reţelele electrice, de comunicaţii, conductele de
transport gaze naturale, produsele petroliere ori alte bunuri materiale combustibile;
d) curăţarea de vegetaţie a suprafeţei din jurul fiecărei grămezi pe o distanţă de 5 m;
e) desfăşurarea arderii numai pe timp de zi;
f) asigurarea mijloacelor şi materialelor pentru stingerea eventualelor incendii;
g) supravegherea permanentă a arderii;
h) stingerea totală a focului înainte de părăsirea locului arderii;
i) interzicerea acoperirii cu pământ a focarelor.

Arderea miriştii, vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale se execută numai
după obţinerea permisului de lucru cu focul, conform prevederilor Normelor generale
de apărare împotriva incendiilor, aprobate prin Ordinul ministrului administraţiei şi
internelor nr. 163/2007.
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Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă (SVSU) sau persoana desemnată în acest sens.
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Emiterea permisului se face prin grija primarului de către şeful Serviciului

Distrugerea prin ardere a deşeurilor, resturilor menajere şi vegetaţiei uscate se
efectuează cu respectarea prevederilor art.52, alin.3, lit.b şi art.94, alin1, lit.n din
Legea nr.265/2006 pentru aprobarea O.U.G. nr.195/2005 privind protecţia mediului,
care se referă la obligativitatea obţinerii acceptului Agenţiei de Protecţia Mediului şi
informarea în prealabil a SVSU în cazul arderii miriştilor, stufului sau vegetaţiei
ierboase, respectiv interzicerea folosirii focului deschis pe teritoriul ariilor naturale
protejate.
Pe timpul arderii resturilor vegetale cetăţenii sunt obligaţi:
 să menţină focul în perimetrul aprobat şi asigurat;
 să supravegheze permanent zona în care efectuează arderea resturilor vegetale
 să asigure dotarea minimă cu mijloace de primă intervenţie;
 să anunţe imediat SVSU al localităţii, primăria şi pompierii militari, în situaţia
în care există pericolul extinderii focului în afara perimetrului aprobat.
Se exceptează de la OBŢINEREA PERMISULUI DE LUCRU CU FOCUL
numai executarea arderii vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale în cadrul
gospodăriei cetăţeneşti.
În zona de siguranţă a căii ferate, vegetaţia uscată şi resturile vegetale se
curăţă obligatoriu de către proprietarii de drept ai terenurilor.
Zona de siguranţă a drumurilor naţionale şi judeţene se curăţă obligatoriu
de vegetaţia uscată şi resturile vegetale de către administratorii acestora şi, după caz,
de proprietarii de drept ai terenurilor.
Nerespectarea acestor prevederi legale, atrage sancţiuni contravenţionale
asupra persoanelor găsite vinovate.
ÎN ATENȚIA PRIMARILOR !
MONITORIZAȚI modul de aplicare a măsurilor obligatorii privind arderea
miriștilor și vegetației uscate.
PLANIFICAȚI ȘI AFIȘAȚI zilele și locurile special amenajate în care să se
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funcție de specificul local;
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depoziteze resturile menajereși vegetația uscată din localitate în scopul arderii, în

ASIGURAȚI supravegherea arderilor de către personalul Serviciului Voluntar
pentru Situații de Urgență, asigurând măsuri locale de intervenție rapidă.
Premergător și după desfășurarea activității de ardere se va informa
Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Dâmbovița !
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