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 Prezentul document este semnat electronic cu un certificat digital calificat emis în conformitate 

cu reglementările eIDAS 910/2014/EC și ale Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică  

 

MĂSURI PRIVIND PREVENIREA INCENDIILOR DE VEGETAȚIE USCATĂ PRODUSE 

CA URMARE A UTILIZĂRII FOCULUI PENTRU CURĂȚAREA TERENURILOR 
 

        În contextul: 

- creșterii semnificative, în ultima perioadă, a numărului incendiilor de vegetație uscată, produse 

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

obligatorii de apărare împotriva incendiilor; 

- Protocolului de colaborare privind acţiunile de monitorizare a modului de respectare de către 

fermieri a bunelor condiţii agricole şi de mediu referitoare la arderea miriştilor şi a resturilor 

vegetale pe terenul arabil şi la arderea pajiştilor, APIA-GNM-IGSU, 

        Vă informăm faptul că arderea vegetaţiei uscate si a resturilor vegetale este strict interzisă  

dacă nu se impune ca o măsură excepţională în cazuri de carantină fitosanitară, pentru prevenirea 

răspândirii unor boli sau dăunători specifici, conform standardelor privind bunele condiţii agricole şi 

de mediu ale terenurilor. 

  Pornind de la necesitatea identificării unor soluții concrete pentru stoparea fenomenului de 

incendiere a vegetației uscate, de pe terenurile arabile și pajiștile permanente, reprezentanții 

Inspectoratul pentru Situații de Urgență ,,Banat’’ al județului Timiș și G.N.M vor transmite la APIA 

informații referitoare la locul și momentul producerii arderilor (lacalizare GPS). Aceste informații vor 

fi utilizate de Apia Central- Direcția Plăți Directe-sector vegetal, în vederea diminuării fondurilor. 

  De asemenea, arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi a altor materiale 

combustibile, se poate sancţiona contravenţional, de către Inspectoratul pentru Situații de Urgență 

,,Banat’’ al județului Timiș, în conformitate cu 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.  

  ÎN ZONA DE SIGURANŢĂ A CĂII FERATE, VEGETAŢIA USCATĂ ŞI RESTURILE 

VEGETALE SE CURĂŢĂ obligatoriu de catre proprietarii de drept ai terenurilor.  

 

  ZONA DE SIGURANŢĂ A DRUMURILOR NAŢIONALE ŞI JUDETENE SE CURĂŢĂ 

OBLIGATORIU de vegetatia uscată şi resturile vegetale de către administratorii acestora şi, după 

caz, de proprietarii de drept ai terenurilor.  
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MĂSURI DE PREVENIRE PENTRU PERIOADELE CANICULARE 

 

         In perioadele caniculare sau secetoase, consiliile locale din zonele cu risc 

crescut de incendiu şi, după caz, administratorii operatorilor 

economici/conducătorii instituţiilor trebuie să elaboreze programe speciale de 

măsuri pentru prevenirea incendiilor specifice care să cuprindă: 

       -  Identificarea şi nominalizarea sectoarelor de activitate în care creşte  riscul de 

incendiu în condiţiile caracteristice temperaturilor atmosferice ridicate şi a lipsei de 

precipitaţii, urmând a se stabili măsurile de protecţie specific; 

        - Asigurarea şi verificarea zilnică a instalaţiilor de stingere şi a rezervelor de 

substanţe stingătoare; 

        - Asigurarea protejării faţă de efectul direct al razelor solare a recipientelor 

rezervoarelor şi a altor tipuri de ambalaje care conţin vapori inflamabili sau gaze 

lichefiate sub presiune, prin depozitare la umbră; 

 - Verificarea utilajelor agricole folosite la recoltarea cerealelor păioase astfel 

încât să nu constituie surse de aprindere, şi dotarea acestora cu mijloace de primă 

intervenţie; 

 - Restricţionarea efectuării, în anumite intervale din timpul zilei, a unor lucrări 

care creează condiţii favorizante pentru producerea de incendii prin degajări de 

substanţe volatile sau supraîncălziri excesive; 

 - Intensificarea activităţilor cu scop preventiv în zonele cu culturi agricole şi 

înlocuri cu vegetaţie forestieră, mai ales cele frecventate pentru agreement. 
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            Pentru prevenirea incendiilor se vor respecta următoarele reguli: 

 

 - Este interzisă utilizarea focului deschis în locuri cu pericol de incendiu, în 

zonele afectate de uscăciune avansată, precum şi pe timp de vânt;  

 - Prepararea hranei prin utilizarea focului deschis în incintele unităţilor, în zonele 

de agrement şi în gospodăriile populaţiei se face numai în locuri special amenajate, în 

condiţii şi la distanţe care să nu permită propagarea focului la construcţii, depozite, 

culturi agricole, păduri, plantaţii sau la alte vecinătăţi; 

 - Utilizarea focului deschis nu se admite la distanţe mai mici de 40 m faţă de 

locurile cu pericol de explozie: gaze şi lichide combustibile, vapori inflamabili, 

explozivi etc., respectiv 10 m faţă de materiale sau substanţe combustibile: lemn, hârtie, 

textile, carton asfaltat, bitum, ulei etc., fără a fi supravegheat şi asigurat prin măsuri 

corespunzătoare; 

         - Nu aruncaţi țigări aprinse la întâmplare, mai ales în zone cu vegetaţie uscată sau 

în apropierea depozitelor de furaje; 

         - Nu depozitaţi materiale lemnoase, furaje sau alte materiale combustibile sau 

inflamabile în podurile clădirilor; 

 - Prevenirea jocului copiilor cu focul în condiţii şi în locuri în care se pot produce 

incendii, aceasta constituind o obligaţie a persoanelor care răspund, potrivit legii, de 

creşterea, educarea şi îngrijirea copiilor. 

 

 

 

 

 

 

 REŢINUT: 

 ESTE MULT MAI UŞOR SĂ PREVII UN INCENDIU, DECÂT SĂ-L STINGI! 

 


