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ATENTIE LA INCENDIILE DE VEGETATIE

Odatd cu incalzfteatimpului gi demararea activitd(ilor agricole de

curdfare a vegetaliei uscate a mirigtilor, livezilor gi a viilor, de la an de an se

inregistreazdun numdr tot mai mare de incendii in zonele rurale, P€ islazuri

qi in paduri. Principala cauzd a incendiului o reprezintd, arderea in condilii
necorespunzdtoare a resturilor vegetale. Mujoritatea incendiilor inregistrate

in anii anteriori s-a datorat nesupravegherii focurilor fdcute in aer liber,la
curdlarea de vegetalia uscatd, aterenurilor agricole (mirigti) sau a grddinilor.

De asemenea, o alta cauzd des intilnita a reprezentat-o aprinderea focurilor
pe timp de vint ori in apropierea pddurilor, locuinlelor sau furajelor.

Pe parcursul lunii ianuarie - februarie 2022 din cauza nepds[rii
cetatenilor, angajatii DSE mun. Ungheni au intervenit in peste 25 cazuri

unde de incendiu au fost distruse aproximativ 70 ha de vegetalre uscatd in
urma cdreia a fost distrusd flora gi fauna de pe aceste teritorii, fiind irosite

din bugetul statului sume impundtoare pentru lichidarea acestor cauze.

in vederea reducerii numdrului de incendii de vegetalie uscatd pe

parcursul anului, DSE mun Ungheni reamintegte cetdfenilor mdsurile ce

trebuie respectate in aceasta perioadd a anului, pentru a evita incendiile de

proporlii, dar gi pierderile de viefi omenegti gi bunuri materiale:

. se inte rzice utrhzarea focului deschis in locuri cu pericol de incendiu qi pe

timp de vint;
. arderea resturilor vegetale, gunoaielor, degeurilor gi a altor materiale

combustibile se face in locuri special amenajate ori pe terenuri pregdtite, cu

luarea masurilor ce se impun pentru impiedicarea propagarii focului la

vecindtdfi, asigurindu-se supravegherea pefinanenta a arderii, precum 9i

stingerea j arului dupa terminarea activitalii;
. dupd arderea completd, resturile vegetale vor fi stropite cu apa pentru a

impiedica reaprinderea focului sub acfiunea curenlilor de aer sau imprdgtierea

resturilor aprinse;



o asigurareain apropiere a unui recipient cu apa gi a unor unelte (lopeti, maturi

etc.) pentru cazttl in care focul scdpa de sub control;
. utilizarea focului deschis nu se admite la distante mai mici de 40 metri fala
de locurile cu pericol de expl ozie: gaze gi lichide combustibile, vapori
inflamabili, explozivi etc., respectiv 10 metri fala de materiale sau substan{e

combustibile: lemn, hirtie, textile, carton asfaltat, bitum, ulei etc., flrd a fi
supravegheat gi asigurat prin masuri corespunzdtoate;
o ocest€ activitdli nu vor fi efectuate pe timp de vint gi la lSsarea intunericului;
.luarea misurilor pentru prevenirea jocului copiilor cu focul, in condilii 9i in
locuri in care se pot produce incendii, constituie o obligafie a persoanelor care

rdspund, potrivit legii, de cregterea, educarea gi ingrijirea copiilor.
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