
Anexa nr. 18

PRECIZĂRI
privind desfășurarea activităților de prevenire pentru limitarea
numărului de incendii generate de curățenia de primăvară

Statistica incendiilor înregistrate în ultimii ani în România, denotă o creştere a numărului de incendii produse
la vegetaţia uscată şi arderi necontrolate, mai cu seamă ca urmare a acţiunilor de igienizare a terenurilor agricole sau
de efectuare a curăţeniei de primăvară.

Din analiza statisticii incendiilor din ultimii ani reiese că, în momentul în care începe să se încălzească, cel mai
frecvent din a doua jumătate a lunii martie, se produce un număr ridicat de incendii la gospodăriile populaţiei, având
drept cauză principală focul deschis, utilizat pentru curăţenia de primăvară, pentru distrugerea resturilor menajere,
furajere sau a vegetaţiei uscate din curţi şi grădini.

În acest context, pentru reducerea numărului de arderi necontrolate, veţi dispune următoarele măsuri:
o aducerea la cunoştinţa cetăţenilor a prevederilor care trebuie să fie respectate când execută arderi de

mirişti, vegetaţie uscată şi resturi vegetale, prin afişarea acestora în locuri vizibile la primărie şi alte zone
intens frecventate de cetăţeni

o executarea de controale, prin intermediul componentei preventive a S.V.S.U., privind modul în care sunt
respectate prevederile cuprinse în Normele generale de apărare împotriva incendiilor aprobate prin OMAI
163/2007 şi Dispoziţiile generale de apărare împotriva incendiilor pe timpul utilizării focului deschis la
arderea de mirişti, vegetaţie uscată şi resturi vegetale aprobate prin ordinul comun MIRA/MADR 605/579
din 05.09.2008;

o aplicarea sancţiunilor, conform HGR 537/2007, în cazul în care nu sunt respectate măsurile de apărare
împotriva incendiilor;

o respectarea următoarelor prevederi în cazul arderii 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/construcţii şi

să nu afecteze reţelele electrice, de comunicaţii, conductele de transport gaze naturale,
produsele petroliere ori alte bunuri materiale combustibile;

 curăţarea de vegetaţie a suprafeţei din jurul fiecărei grămezi pe o distanţă de 5 m;
 desfăşurarea arderii 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.

o arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi miriştilor, cu excepţia celor din cadrul gospodăriilor
cetăţeneşti, se execută numai pe baza permisului de lucru cu foc emis prin grija primarului de către şeful
SVSU.


