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                                       PRIMĂRIA__________________ 
Doamnei/Domnului primar 

( Preşedintele C.L.S.U. ) 

   
În baza ordinului Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă cu nr. de înregistrare 

37.626 din 18.03.2022 , pe fondul creşterii semnificative a numărului incendiilor de vegetaţie uscată 

produse ca urmare a utilizării focului deschis pentru curăţarea terenurilor, fără respectarea măsurilor 

obligatorii de apărare împotriva incendiilor, s-a dispus implicarea, în mai mare măsură, a tuturor 

structurilor cu atribuţiuni în domeniu, inclusiv a comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă şi a 

serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă, în vederea prevenirii unor astfel de evenimente. 

În acest sens, vă adresez rugămintea ca prin intermediul serviciului voluntar pentru situaţii de 

urgenţă, să întreprindeţi următoarele măsuri : 

1.Intensificarea acţiunilor cu caracter preventiv, efectuarea controalelor de prevenire pentru 

sezonul de primăvară la gospodăriile populaţiei; 

2.Informarea cetăţenilor şi a persoanelor juridice care exploatează terenuri agricole cu privire 

la interdicţia utilizării focului deschis la arderea miriştilor şi vegetaţiei uscate; 

3.Diseminarea măsurilor specifice şi a condiţiilor de desfăşurare a acţiunilor de ardere 

controlată a vegetaţiei uscate de pe terenurile agricole, conform prevederilor Ordinului M.A.I.  nr. 

163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de  apărare împotriva incendiilor.  

Alăturat, vă ataşăm în format electronic materiale de informare a cetăţenilor pentru 

popularizarea măsurilor specifice privind utilizarea focului deschis pentru curăţarea terenurilor de 

vegetaţia uscată . 

De asemenea, pentru facilitarea punerii în aplicare a măsurilor stabilite s-a creat inclusiv un 

spot audio privind arderea vegetaţiei uscate, pe care îl găsiţi în ataşament şi care poate fi adus la 

cunoştinţa populaţiei prin transmiterea de mesaje preînregistrate cu ajutorul mijloacelor tehnice din 

dotare. 

 4.Afişarea la sediile primăriilor, precum şi în zonele intens frecventate de către cetăţeni ( pano-

uri publicitare stradale, avizier primărie, staţii pentru mijloacele de transport în comun, cabinet 

medical, farmacie, şcoală) a prevederilor actelor normative menţionate mai sus. 

 În cazul producerii unor incendii la mirişti, vegetaţie uscată sau fond forestier, vă reamintim că 

primarii sau înlocuitorii legali ai acestora au următoarele obligaţii: 

 asigurarea unui sistem operativ de înştiinţare şi alarmare a forţelor S.V.S.U.; 

 asigurarea participării la intervenţie a S.V.S.U cu mijloacele din dotare, a organizării 

acţiunilor de limitare şi înlăturare a efectelor incendiilor; 

 asigurarea conducerii intervenţiei, până la stingerea incendiului ori până la sosirea 

forţelor I.S.U.,,BANAT” al judeţului Timiş; 
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Se transmite la primăriile judeţului Timiş 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

"BANAT" AL JUD. TIMIŞ 

 
SERVICIUL PREGĂTIRE PENTRU INTERVENŢIE ŞI REZILIENŢA 

COMUNITĂŢILOR 
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 localităţile în care S.V.S.U. nu dispune de autospecială de stins incendii,  vor identifica 

şi asigura alte mijloace şi utilaje care pot fi utilizate pentru stingere (tractoare cu plug, 

cisterne de apă, mături din nuiele, etc.); 

 informarea dispeceratului I.S.U.,,BANAT” al judeţului Timiş, despre izbucnirea şi 

posibilităţile de stingere cu forţe şi mijloace proprii, a oricărui incendiu pe raza unităţii 

administrativ teritoriale, iar la finalizarea acţiunilor de intervenţie întocmirea şi 

transmiterea Raportul de intervenţie la nr. fax: 0256/430.615; 

 asigurarea rezervelor de apă pentru stingere şi a necesarului de carburanţi şi lubrifianţi 

pentru utilajele destinate stingerii incendiilor. 

         Avem convingerea că prin efortul comun al Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „BANAT” 

al judeţului Timiş şi al serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă, mesajele preventive vor ajunge 

la locuitorii unităţilor administrativ-teritoriale , precum şi la persoanele juridice care exploatează 

terenuri agricole, în vederea preîntâmpinării producerii incendiilor de vegetaţie uscată cu consecinţe 

negative asupra vieţii oamenilor şi mediului înconjurător. 

        Vă mulţumim pentru buna colaborare. 
 

 

 

 

                                           

 

 

 

 

                     Cu stimă, 

în condiții de siguranță, semnează electronic, 
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