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COMUNICAT DE PRESĂ
Atenție la incendiile de vegetație!
În cursul zilei de 04 octombrie a.c., pompierii dâmbovițeni au fost solicitați să intervină
pentru stingerea incendiilor de vegetație uscată care au afectat peste 22 de hectare, în mai
multe localități ale județului: Titu (Cartierele Plopu, Fusea și Hagioaica – 5ha), Uliești
(Jugureni – 1ha), Ulmi (Viișoara – 0.3ha), Mogoșani (Cojocaru – 6ha), Morteni – 10ha și
municipiul Târgoviște (Cartier Priseaca – 0.1ha).
Pentru stingerea incendiilor au fost mobilizați 48 de pompieri cu 10 autospeciale de
stingere cu apă și spumă.
Operațiunile de stingere au fost îngreunate de vânt, fumul dens, terenul accidentat și
prezența mare de material combustibil (lăstăriș, păpuriș și resturi vegetale). Vântul a
favorizat extinderea cu repeziciune a focului și exista pericolul ca flăcările să ajungă și la
gospodării ale cetățenilor.
* *

*

Având în vedere creşterea numărului de incendii de vegetaţie din ultima perioadă, pentru
informarea şi conştientizarea populaţiei asupra măsurilor de apărare împotriva incendiilor
specifice utilizării focului deschis pentru igienizarea terenurilor agricole sau de efectuare
a curăţeniei în gospodării prin arderea miriştilor, vegetaţiei uscate şi resturilor vegetale,
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Basarab I” Dâmboviţa reaminteşte câteva
prevederi legale specifice ce trebuie respectate pe timpul desfăşurării acestor activităţi.
Arderea miriştii se poate face numai cu respectarea următoarelor prevederi generale:
• condiţii meteorologice fără vânt;
• parcelarea miriştii în suprafeţe de maximum 10 ha, prin fâşii arate;
• izolarea zonei de ardere faţă de căi de comunicaţii, construcţii, culturi agricole
vecine, instalaţii, fond forestier, prin executarea de fâşii arate;
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• desfăşurarea arderii numai pe timp de zi;
• asigurarea până la finalizarea arderii a personalului de supraveghere şi stingere a
eventualelor incendii;
• asigurarea pentru suprafeţe de ardere mai mici de 5 ha a substanţelor şi mijloacelor
de stingere necesare;
• asigurarea, în cazul suprafeţelor de ardere mai mari de 5 ha, a unui plug, a unei
cisterne cu apă, a mijloacelor de tractare şi a personalului de deservire;
• arderea miriştii, în cazul terenurilor în pantă, pornind din partea de sus a pantei.
Arderea vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale se poate executa numai cu respectarea
următoarelor prevederi generale:
 condiţii meteorologice fără vânt;
 colectarea în grămezi 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.
În perioadele de caniculă şi secetă prelungită arderea miriştilor, a vegetaţiei uscate şi a
resturilor vegetale este interzisă;
Persoanele care nu respectă prevederile legale privind arderea miriştilor, resturilor
vegetale şi a vegetaţiei uscate riscă a fi sancţionate contravenţional, conform legislaţiei în
vigoare, valoarea sancțiunii fiind cuprinsă între 1000-2500 lei.
Cetăţeni, nu uitaţi! Printr-un comportament preventiv, vă protejaţi viaţa şi bunurile
materiale.
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