INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA
,, PODUL iNall" AL JUDETULUI VASLUI

PREVENIREA INCENDIILOR PE TIMPUL ARDERII MIRI TILOR
VEGETATIEI USCATE

IA

Documente necesare in vederea executlrii arderilor
o acceptul autoritdlii competente pentru proteclia mediului;
o notificare cdtre Inspectoratul pentru Situalii de Urgenld;
r notillcare cdtre Comisariatele Judetene ale Garzii Nalionale de Mediu;
r permisul de lucru cu focul deschis emis prin grija primarului de catre geful serviciului voluntar
pentru situatii de urgenld sau persoana desemnata in acest sens.

Arderea de cdtre proprietarii Si delindtorii de terenuri a miriStilor, stufului, tufarisurilor sau
vegetdliei ierboase .fdrd acceptul autoritdlii competente pentru proteclia mediului Si/drd informarea
in prealabil a serviciilor voluntare pentru situa!ii de urgenyd constituie contraventie si se
sanctioneazi con;fbrm legislayiei in vigoare.
Ardcrca mirigtilor, a resturilor vegetale Si a pajistilor permanente pe terenul arabil nu este
permisd decdt cu acordul autoritdlilor competente.

REGULI DE APARARE IMPOTRIVA INCENDIILOR iN TIMPUL ARDERII
MIRISTILOR:

r
.
;

condilii meteorologice fdrd vdnt;
parcelarea mirigtiiin suprafete de maximum 10 ha, prin fagii arate;
izolarea zonei de ardere fa!5 de cdile de comunicatie, constructii, culturi agricole
vecine, instalalii, fond forestier, prin executarea de fagii arate;
o desfdgurarea arderii numai pe timp de zi;
supraveghere 9i stingere a
asigurarea pdnd la finalizarea arderii a personalului
eventualelor incendii;
asigurarea pentru suprafete de ardere mai mici de 5 ha a substantelor gi mijloacelor

.
.

de

de stingere necesare;
<) asigurarea, in cazul suprafetelor de ardere mai mari de 5 ha, a unui plug,
cisterne cu apa, a mijloacelor de tractare gi a personalului de deservire;

a

unei

USCATE SI A RESTURILOR VEGETALE:

)

colectarea in gramezi a vegetaliei uscate 9i a resturilor vegetale in
cantitati astfel incat arderea sd poatd fi controlata;
F executarea arderii in zone care sd nu permitd propagarea focului la
fondul forestier / construc{ii gi sa nu afecteze re{elele electrice, de comunicatii,
conductele de transporl gaze naturale, produsele petroliere ori alte bunuri
materiale combusti bile;
curalarea de vegetatie a suprafelei din jurul fiecarei grdmezi pe o distanta

)

de minim 5 m;
desfagurarea arderii numai pe timp de zi;
asigurarea mijloacelor gi materialelor pentru stingerea eventualelor
incendii;
supravegherea permanenta a arderii;
D stingerea totald a focului inainte de pdrdsirea locului arderii;
F interzicerea acoperirii cu pamdnt a focarelor.

)
)

)

Arderea mirigtii, vegeta{iei uscate 9i a resturilor vegetale se executS numai
dupi obtingrea permisului de lucru cu focul,
Emiterea permisului- se face prin grija primarului de cdtre geful serviciului
voluntar pentru situatii de urgentd sau persoan a desemnata in acesf sens,
Permisul de lucru cu foc se rnfocmegte in doud exemplare, dintre care unul se
inmAneaza gefului formaliei de lucru sau persoanei care executd operatiunile cu
foc deschis, iar celdlalt rdmilne la emitent,
Permisul de lucru cu foc este valabil o singurd zi.
La terminarea lucrului, permisul de lucru cu foc se predd de cdtre executant
emitentului.

S.V.S.U. LUNCA BANULUI

