MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
"BASARAB I" DÂMBOVIŢA
Compartimentul Informare şi Relaţii Publice
persoana de contact: maior Eduard ȚELEA – tel. 0722743485 / 0722534344

Buletin Informativ – 15.03.2011 - ATENŢIE la arderile necontrolate!

În ultimele 24 de ore echipajele de intervenţie din cadrul I.S.U.”Basarab I”
Dâmboviţa au fost solicitate la următoarele evenimente:
• Luni - 14 martie, pompierii dâmboviţeni au intervenit la 19 arderi
necontrolate, în care au ars cca.18ha de vegetaţie uscată, astfel:
 Detaşamentul Târgovişte (com.Aninoasa - 3ha);
 Garda Voineşti (com.Voineşti - 3200mp şi com.Cândeşti - 4000mp);
 Detaşamentul Găeşti (com.Crângurile - 5000mp);
 Detaşamentul Titu (com.Braniştea - 200mp, or.Titu - sat Sălcuţa - 1ha,
şi com.Costeşti Vale - 4000mp);
 Garda Răcari (com.Conţeşti - 9,5ha şi com.Ciocăneşti - 2ha);
 Pichetul Potlogi (com.Corbii Mari - 1ha)
• Echipajele SMURD din cadrul I.S.U.”Basarab I” Dâmboviţa au intervenit
în această perioadă pentru a acorda ajutor medical de urgență la 6(şase) solicitări.
- Echipajul SMURD de la Detaşamentul Târgoviște a intervenit la 4(patru)
solicitări, iar echipajul SMURD de la Detaşamentul Titu la 2(două) solicitări.
Pacienţii au fost transportaţi la spital pentru tratament de specialitate.
* * *
Nerespectarea măsurilor specifice la efectuarea arderilor de mirişti, vegetaţie
uscată şi resturi vegetale are consecinţe grave asupra comunităţii prin pierderi de
vieţi omeneşti, producerea de pagube materiale şi afectarea mediului înconjurător.
Pentru evitarea producerii arderilor necontrolate în perioada imediat

Arderea miriştilor şi vegetaţiei uscate se face 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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la cetăţeni să respecte măsurile specifice de prevenire a incendiilor:
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următoare, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Basarab I” Dâmboviţa face apel

După aceasta:
• Interesaţi-vă la primărie în ceea ce priveşte planificarea zilelor şi locurile
special amenajate în care se adună resturile menajere şi vegetaţia uscată din
localitate în scopul arderii;
• Arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi miriştilor se va face
numai pe baza permisului de lucru cu foc, în locurile special amenajate, după
ce a fost informat în prealabil serviciul privat/voluntar pentru situaţii de
urgenţă;
• Izolaţi zona de ardere faţă de drumuri, construcţii, instalaţii, fond forestier,
culturi agricole vecine prin executarea de fâşii arate;
• Executaţi arderea numai pe timp de zi şi doar în condiţii meteorologice fără
vânt;
• Parcelaţi miriştea în suprafeţe de maxim 10 hectare prin fâşii arate;
• Supravegheaţi permanent arderea până la finalizarea ei.
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 şi AFIȘAȚI zilele și locurile special amenajate în care să se
depoziteze resturile menajereși vegetația uscată din localitate în scopul arderii, în
funcție de specificul local;
ASIGURAȚI supravegherea arderilor de către personalul Serviciului
Voluntar pentru Situații de Urgență, asigurând măsuri locale de intervenție rapidă.
Inspecţia de prevenire din cadrul I.S.U. „Basarab I” Dâmboviţa, prin

privind arderea miriştilor, resturilor vegetale şi a vegetaţiei uscate şi sancţionarea
contravenţională a acestora conform legislaţiei în vigoare.
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identificarea terenurilor şi depistarea persoanelor care nu respectă prevederile legale
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inspectorii de specialitate, desfăşoară în această perioadă controale inopinate pentru

