SERVICIUL SITUAȚII DE URGENȚĂ AL MUNICIPIULUI ROMAN
ANUNȚĂ

Măsuri de apărare împotriva incendiilor la efectuarea
activităților de igienizare a terenurilor agricole și a
gospodăriilor populației
Pentru a nu pune in pericol siguranța cetătenilor, a avutului public și privat , pentru protecția
mediului se impune luarea măsurilor de prevenire a incendiilor astfel:
FOCUL DESCHIS:
Utilizarea focului deschis în locuri cu pericol de incendiu și pe timp de vânt este interzisă;
Prepararea hranei prin utilizarea focului deschis în incintele unităților, in zonele de agrement și în
gospodăriile populatiei se face numai în locuri amenajate, în condiții și la distanțe care să nu permită
propagarea focului la construcții, depozite, culturi agricole, păduri, plantații sau alte vecinătăti;
Arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deșeurilor și altor materiale combustibile, se face in locuri
special amenajate ori pe terenuri pregătite, cu luarea măsurilor ce se impun pentru impiedicarea
propagării focului la vecinătăti, asigurandu-se supravegherea permanentă a arderii, precum și stingerea
jarului dupa terminarea activității;
Arderea miriștilor se face numai după luarea măsurilor ce se impun pentru impiedicarea propagării
focului la vecinațăti, asigurîndu-se supravegherea permanenta a arderii;
Utilizarea focului deschis nu se admite la distante mai mici de 40 m. față de locurile cu pericol de
explozie (gaze si lichide inflamabile, vapori inflamabili etc.), respectiv 10 m. față de materiale sau
substante combustibile (hartie, lemn, textile, ulei, bitum etc.), fără a fi supravegheat și asigurat prin
măsuri corespunzatoare;
Arderea miriștii, a vegetatiei uscate și a resturilor vegetale se face cu respectarea următoarelor
prevederi generale:









conditii meteorologice făra vânt, parcelarea miriștii prin fâșii arate, iar în cazul vegetației
uscate și a resturilor vegetale colectarea să se facă în grămezi / cantițăti astfel incat arderea să
poata fi controlată;
izolarea zonei de ardere față de căile de comunicații, construcții, culturi agricole, instalații,
fond forestier, prin executarea de fășii arate;
executarea arderii in zone care sa nu permita propagarea focului la fondul forestier și să nu
afecteze rețelele electrice, de comunicații, conducte de transport gaze naturale, produse
petroliere ori alte bunuri materiale combustibile;
desfăsurarea arderii numai pe timp de zi;
supravegherea permanenta a arderii și asigurarea pîna la finalizarea acesteia a personalului de
supraveghere și stingere a eventualelor incendii;
stingerea totala a focului inainte de părăsirea locului arderii

Efectuarea lucrărilor cu foc deschis se execută numai pe baza permisului de lucru cu foc emis de
administratorul operatorului economic / instituției sau, după caz, de consiliului local fiind obligatorie
instruirea personalului, controlul și supravegherea asupra măsurilor de aparare impotriva incendiilor,
precum și informarea serviciului situații de urgență al Municipiului Roman.
In ariile naturale protejate și în vecinatatea acestora este interzisă aprinderea și folosirea
focului deschis în afara vetrelor special amenajate si semnalizate in acest scop de catre administratorii
sau custozii acestora;
Este interzisă executarea focurilor deschise la o distanta mai mica de 100m. de fondul forestier.
Persoanele fizice si juridice au obligatia morala si legala sa respecte in orice imprejurare
normele de prevenire si stingere a incendiilor si sa nu primejduiasca, prin deciziile si faptele lor,
viata, bunurile si mediul.
ESTE MULT MAI UŞOR SĂ PREVII UN INCENDIU,
DECÂT SĂ-L STINGI SAU SĂ ÎNLĂTURI URMĂRILE ACESTUIA!

