
CETĂŢENI, NU UITAŢI:

ARDERILE NECONTROLATE POT PROVOCA ADEVARATE DEZASTRE!

Deoarece în această perioadă se observă o tendinţă de cre~tere a numărului de
incendii de vegetatie uscată, care pot pune în pericol vieţile cetăţenhlor, bunurile materiale
ale acesĹora ~si iriediul încorijurăLor, prin potentlalul de propagare Ia gospodărüie
cetăţene$i ~i culturile agricole din imediata apropiere, precum ~i prin producerea unor
accidente rutiere din cauza fumului dens care reduce semnificativ vizibilitatea, facem apel
Ia toţi proprietarii de terenuri agricole/administratorilor acestora să manifeste
responsabilitate în ceea ce prive~te prevenirea incendiilor de vegetaţie uscată ~i miri~ti ~i
să Ia toate măsurile necesare pentru a împiedica producerea br.

Reamintim pe această cale că arderea vegetaţiei uscate şi a resturilor
vegetale este strict interzisă dacă nu se impune ca o măsură de carantină fitosanitară,
iar Tn cazul realizărH igienizării terenurilor prin ardere, este obligatorie obţinerea Tn preaIabii
a acceptului din partea Agenţiei pentru Protecţia Mediului ~i a permisulul de lucru cu
focul,eliberat de serviciile publice comunitare pentru situaţh de urgenţă, impunâridu-se
totodată, respectarea cu stricteţe a măsurilor ~i regulilor de apărare împotriva incendülor.

Arderea vegetaţiei uscate. şi a resturilor vegetale se execută ín următoarebe
condiţii:

— condiţii meteorologice fără vânt;
— colectarea Tn grămezi a resturibor vegetale Tn cantităţi astfel încât arderea să poată fi
controlată;
— executarea arderli Tn zone care să nu permită propagarea focului Ia fondul
forestier/construcţii şi să nu afecteze reţelele electrice, de comunicaţii, conductebe de
transport gaze naturale, produsele petroliere on alte bunuri materiale combustibiie;
— curăţarea de vegetaţie a suprafeţei din jurul fiecărei grămezi pe o distanţă de 5 metri;
— desfăşurarea arderü numai pe timp de zi;
— asigurarea mijioacelor şi materiaIebor pentru stingerea eventualelor incendfl;
— supravegherea permanentă a arderii;
— stingerea totală a foculul Tnainte de părăsirea Iocului arderfl;
— interzicerea acoperirfl Cu pământ a focareIor.

Arderea miriştii se execută înurmătoarele condiţii:
— condiţii meteorologice fără vânt;
— parcelarea miriştfl Tn suprafeţe de maximum zece hectare, prin fâşii arate;
— izolarea zonei de ardere faţă de căi de comunicaţie, construcţii, cuituri agricole
vecine, instalaţii, fond forestier, prin executarea de fâşH arate;
— desfăşurarea arderfl numai pe timp de zi;
— asigurarea, până Ia finalizarea arderii, a personaluiui de supraveghere şi stingere a
eventuabelor incendfl;
— asigurarea, pentru suprafeţe de ardere mai mici de cinci hectare, a substanţelor şi
mijloacebor de stingere necesare;



— asigurarea, in cazul suprafeţelor de ardere mai marl de cinci hectare, a unui plug, a
unei cisterne cu apă, a mijloacelor de tractare şi a personalulul de deservire.

Reamintim tuturor că, în conformitate cu prevederile OUG 19512005 privind
protecţia mediului:

“Art. 94. - (V Protecţia mediului constituic o obligaţie a tuturor persoanelor fizice şi
juridice, în care scop:

n) flu ard miriştile, stuful, tufărişurile sau vegetaţia ierboasă fără acceptul autorităţä
competonte pentru protecţia mediului şi fără informarea in prealabil a seivicillor pub/ice
comunitare pentru situaţii do urgenţă;

Art. 96. - (1) Constituie contra venţii şl so sancţionează Cu amendă de Ia 3.000 Ic! (RON)
Ia 6 000 /el (RON), pentni persoane fizice, şi do In 25.000 Id (RON) Ia 50.000 Isi (RON),
pentru persoane juridice, încălcarea uiuiătowelw pîevederilegale:

9. obligaţia proprietarilor şi deţinătorflor de terenuri cu titlu sau fără titlu, de a nu arde
miriştile, stuful, tufărişurilc sau vegetaţia ierboasă, fără acceptul autorităţii competente
pentru protecţia mediului şi fără informarea în prealabil a serviclilor pubh’ce comunitare
pentru situaţii do urgen~ă;”


