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BULETIN INFORMATIV
Arderea miriştilor - alarmă pentru cetăţeni
Odată cu venirea primăverii încep şi lucrările de igienizare a terenurilor agricole, nu în puţine cazuri,
cetăţenii optând pentru arderea miriştilor şi a vegetaţiei uscate. De multe ori însă, aceste activităţi,
declanşează adevărate situaţii de urgenţă, punând în pericol fondul forestier şi fauna, ameninţând
traficul feroviar şi rutier şi distrugând chiar bunuri şi proprietăţi.
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,BANAT” al judeţului Timiş atrage atenţia încă o dată tuturor
cetăţenilor că arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi a altor materiale combustibile, fără
obţinerea permisului de lucru cu foc şi fără luarea măsurilor pentru împiedicarea propagării focului la
vecinătăţi, se sancţionează contravenţional, în conformitate cu prevederile H.G.R. nr. 537 din
06.06.2007 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele de prevenire şi stingere a
incendiilor, cu amenzi cuprinse între 1.000 – 2.500 lei.
Pentru a evita astfel de evenimente, există o serie de măsuri specifice ce trebuie respectate:
• Arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi miriştilor se efectuează numai pe baza
permisului de lucru cu foc, emis prin grija primarului de către şeful serviciului voluntar
pentru situaţii de urgenţă, în locurile special amenajate, după ce a fost informat în prealabil
serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă;
• În pădure, fumatul şi focul deschis sunt strict interzise, cu excepţia locurilor special amenajate
în acest sens;
• Arderea se va realiza numai pe timp de zi, în condiţii meteorologice fără vânt;
• Arderea se va realiza numai 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;
• Arderea va fi supravegheată permanent, până la stingerea totală a focului;
• Deţinătorii de păduri sunt obligaţi să ia măsuri de apărare împotriva incendiilor şi să se doteze
cu mijloace tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor, indiferent de titularul de proprietate;
• Persoanele fizice şi juridice care desfăşoară activităţi în limitele fondului forestier de stat sau
privat au obligaţia dotării cu mijloace tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor şi instruirii
personalului.
•
Nicio acţiune ce implică focul nu este lipsită de risc. Lăsat nesupravegheat, acesta poate duce la
importante pagube materiale, la pierderi de vieţi omeneşti, dar şi de animale, perturbând grav,
pentru o lungă perioadă de timp, echilibrul şi aşa fragil al ecosistemului în care are loc un astfel
de eveniment.

Situaţiile de urgenţă nu trebuie să se transforme în dezastre!

NESECRET
1/1
Timişoara, Strada Înfrăţirii, Numărul 13, Cod poştal: 300126
Telefon: 0256 – 434 870, 0256 – 434 871; Fax: 0256 – 430 615; E-mail: office@isutimis.ro

