I.
Prevenirea incendiilor
În perioadele caniculare sau secetoase, consiliile locale din zonele cu risc crescut
de incendiu şi, după caz, administratorii operatorilor economici/conducătorii instituţiilor
din zonele județului Buzău trebuieăsăăelaboreze
programeăspecialeădeămăsuriăpentru prevenirea incendiilor specifice care să cuprindă:
- Identificareaă şiă nominalizareaă sectoareloră deă activitateă înă careă creşteă risculă
de incendiu în condiţiile caracteristice temperaturilor atmosferice ridicate şi a lipsei de
precipitaţii, urmând a se stabili măsurile de protecţie specifice.
- Asigurareaă şiă verificareaă zilnicăă aă instalaţiiloră deă stingereă şi a rezervelor de
substanţe stingătoare.
- Asigurareaă protejăriiă faţă de efectul direct al razelor solare a recipientelor,
rezervoareloră şiă aă altoră tipuriă deă ambalajeă careă conţină vaporiă inflamabiliă sauă gazeă
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.
- Restricţionareaăefectuării, în anumite intervale din timpul zilei, a unorălucrăriă
careă creeazăă condiţiiă favorizanteă pentruă producereaă deă incendiiă prin degajări de
substanţe volatile sau supraîncălziri excesive
- Intensificareaăactivităţilorăcuăscopăpreventivăînăzoneleăcuăculturiăagricoleăşi în
locuri cu vegetaţie forestieră, mai ales cele frecventate pentru agrement.
- Esteă interzisăă utilizareaă foculuiă deschisă înă locuriă cuă pericolă deă incendiu, în
zoneleăafectateădeăuscăciuneăavansată,ăprecumăşiăpeătimpădeăvânt; locurile cu pericol
de incendiu, în care se aplică această interdicţie, se stabilesc şi se marchează de
persoanele în drept.
- 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.
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- Utilizareaăfoculuiădeschisănuăseăadmiteălaădistanteămaiămiciădeă40ămăfatăădeă
locurile cu pericol de explozie: gaze şi lichide combustibile, vapori inflamabili, explozivi
etc., respectivă10ămăfatăădeămaterialeăsauăsubstanţeăcombustibile: lemn, hârtie, textile,
carton asfaltat, bitum, ulei etc., fără a fi supravegheat şi asigurat prin măsuri
corespunzătoare.
- Prevenirea jocului copiilor cu focul în condiţii şi în locuri în care se pot
produce incendii, aceasta constituind o obligaţieă aă persoaneloră careă răspund, potrivit
legii, de creşterea, educarea şi îngrijirea copiilor.
II. Perioada caniculară poateăfiăînsoţităădeăoăcreştere a numărului incendiilor de
vegetaţie şiăînăspecialăaăcelorădeămirişti,ăsensăînăcareăprecizămăurmătoarele:
1. Conform Ordonanţei de Urgenţă nr. 195 din 2005 privind protecţia mediului, cu
modificările şi completările ulterioare, esteă interzisăă ardereaă miriştilor, stufului,
tufărişurilor sau vegetaţiei ierboase, fărăă acceptulă autoritătiiă competenteă pentruă
protecţiaămediuluiăşiăfărăăinformarea,ăînăprealabil,ăaăserviciilorăpubliceăcomunitareă
pentruă situaţiiă deă urgenţă. Nerespectarea acestei prevederi legale se sancţionează cu
amendăă contravenţionalăă al cărei cuantum este cuprins între 3000 - 6000 lei pentru
persoane fizice şi respectiv între 25.000 - 50.000 lei persoane juridice.
2. Conform Hotărârii Guvernului României nr. 537/2007 privind stabilirea şi
sancţionarea contravenţiilor la normele de prevenire şi stingere a incendiilor, efectuarea
unoră lucrăriă deă arderiă aă resturiloră vegetaleă fărăă întrunireaă condiţiiloră legaleă şi,
respectiv, fără luarea măsurilor de evitare a propagării la construcţii, depozite, culturi
agricole, păduri, plantaţii şi alte vecinătăţi constituieăcontravenţiiăşi seăsancţioneazăăcuă
amendăădeălaă1.000ălaă2.500 lei.
3. Ordinul comun al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului
mediului şi pădurilor nr. 30/147 din 8 februarie 2010 pentru aprobarea bunelor condiţii
agricole şi de mediu în România stabileşteăla GAEC 5 şi GAEC 8 căănuăesteăpermisăă
ardereaămiriştilorăşiăaăresturilorăvegetaleăpe terenul arabil şi respectiv faptul că nu este
permisă arderea vegetaţiei pajiştilor permanente.
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4. Inăcondiţiileăînăcareăseăobţinăaprobărileăcerute de legislaţia în vigoare, arderea
miriştii se face cu respectarea următoarelor măsuri:
a) condiţii meteorologice fărăăvânt;
b) parcelarea miriştii în suprafeţeădeămaximumă10ăha, prin fâşii arate;
c) izolarea zonei de ardere faţă de căi de comunicaţie, construcţii, culturi
agricole vecine, instalaţii, fond forestier, prin executarea de fâşii arate;
d) desfăşurarea arderii numai pe timp de zi;
e) asigurarea până la finalizarea arderii a personaluluiădeăsupraveghereăşiă
stingere a eventualelor incendii;

f) asigurarea pentru suprafeţe de ardere mai mici de 5 ha a substanţelorăşiă
mijloacelor de stingere necesare;
g) asigurarea, în cazul suprafeţelor de ardere mai mari de 5 ha, a unui plug, a
uneiăcisterneăcuăapă,ăaămijloacelorădeătractareăşiăaăpersonaluluiădeădeservire;
III. Recomandări privind protecţia populaţiei pe timpul caniculei:
- Deplasărileăsunt recomandate înăprimeleăoreăaleădimineţiiăsauăseara, pe cât
posibil prin zone umbrite, alternând deplasarea cu repausul, în spaţii dotate cu aer
condiţionat (magazine, spatii publice);
Evitaţiăaglomeraţiile,ăexpunereaălaăsoare,ăefortulăfizic intens între orele
11.00-18.00;
- Purtaţiăhaineălejere, subţiri, deschise la culoare, pălării şi ochelari de soare;
- Beţiă 1,5-2 litri de lichide pe zi, nu prea reci, apă, sucuri naturale din fructe şi
ceaiuri călduţe (soc, muşeţel, urzici);
- Mâncaţiă fructeă şiă legumeă (pepene, prune, roşii) sau iaurt (echivalentul unui
pahar cu apă); mâncaţi echilibrat şi variat insistând pe produsele cu valoare calorică mică;
- Evitaţiă băuturileă ceă conţină cofeinăă (cafea, ceai, cola) sau zahăr (sucurile
carbogazoase) în cantitate mare;
- Evitaţiă alimenteleă cuă ună conţinută sporită deă grăsimi, în special de origine
animală;
- Nuă consumaţiă alcoolă (inclusiv bere) - vă deshidratează şi vă transformă într-o
potenţială victimă a caniculei;
- Menţineţiă legăturaă cuă persoaneleă înă vârstăă (rude, vecini, persoane cu
dizabilităţi), interesându-vă de starea de sănătate a acestora şi oferiţi-le asistenţă ori de
câte ori au nevoie;
- Nuălăsaţiăcopiii/animalele de companie singuri/singure în autoturisme;
- Cereţiăsfatulămediculuiădeăfamilieăla cel mai mic semn de suferinţă,
manifestat de dumneavoastră sau copilul dumneavoastră;
- Creaţi un ambient care să nu suprasolicite capacitatea de adaptare a organismului;
- Persoaneleăcareăsuferăăde diferite afecţiunii îşiăvorăcontinuaătratamentul,
conform indicaţiilor medicului. Este foarte util ca în perioada caniculară să se consulte
medicul curant, în vederea adaptării schemei terapeutice la condiţiile existente;
- Pentru ameliorarea condiţiilor la locul de muncă se va reduce intensitatea si
ritmului activităţilor fizice, se va alterna efortul dinamic cu cel static şi alternarea
perioadelor de lucru cu perioadele de repaus, în locuri umbrite ori ventilate
corespunzător.
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Cetăţeni,ănuăuitaţiă!
Prevenindăincendiile,ăprotejaţiăviaţa,ămediulăşiăbunurile.
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INSPECŢIA DE PREVENIRE A JUDEȚULUI BUZĂU VĂ INFORMEAZĂ

Statistica incendiilor din ultimii ani arată că în perioada februarie-august, în România, se
înregistrează cel mai mare număr de arderi necontrolate ca urmare a acţiunilor de igienizare a
terenurilor de vegetaţia uscată. În unele cazuri, cetăţenii ard miriştile, resturile menajere ori
vegetaţia uscată, fără a asigura supravegherea, în lipsa măsurilor de apărare împotriva
incendiilor, în condiţii de vânt ori amplasând grămezile ce urmează a fi distruse prin ardere în
apropierea şurilor, adăposturilor de animale sau furajelor, ceea ce conduce la propagarea rapidă a
focului la gospodării şi anexele acestora, înregistrându-se pagube mari.
*
**
Pentru evitarea producerii arderilor necontrolate în perioada imediat următoare,
Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă face apel la cetăţeni să respecte măsurile
specifice de prevenire a incendiilor:
- să nu utilizeze focul deschis în locuri cu pericol de incendiu şi pe timp de vânt;
- să nu utilizeze focul deschis la distanţe mai mici de 10 m faţă de materiale sau substanţe
combustibile (casă, şură, depozit de cereale, pădure etc)
- arderea miriştilor, resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi a altor materiale
combustibile să se facă în locuri special amenajate;
- cetăţenii se vor interesa la primărie în ceea ce priveşte planificarea zilelor şi locurile
special amenajate în care se adună resturile menajere şi vegetaţia uscată din localitate în scopul
arderii;
- arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi miriştilor să se facă numai pe baza
permisului de lucru cu foc, după ce a fost informat în prealabil serviciul privat/voluntar pentru
situaţii de urgenţă.
- să asigure supravegherea permanentă a arderii şi să stingă jarul după încetarea acesteia.
Cetăţeni!
Respectând măsurile de prevenire a incendiilor, vă protejaţi viaţa şi bunurile materiale.

INSPECŢIA DE PREVENIRE - Inspectoratul pentru Situații de Urgență
”Neron Lupașcu” al județului Buzău

INSPECŢIAăDEăPREVENIREă AăJUDEȚULUIăBUZĂUăVĂăINFORMEAZĂ
Încălzirea vremii face ca din ce în ce mai mulţi cetăţeni să-şi petreacă timpul liber la iarbă verde - la un
grătar - una din cele mai frecvente distracţii ale românilor din această perioadă. Atunci când cetăţenii nu respectă
măsurile de prevenire a incendiilor, distracţia se transformă în incendii în care, de cele mai multe ori, sunt afectate
hectare întregi de pădure. Privind rezultatele statisticilor mondiale putem constata cât de important este să fim
responsabili cu mediul înconjurător:
- un singur copac absoarbe 10% din emisiile de CO2 pe care o persoană le produce într-un an;
-40 de hectare de pădure pot asigura necesarul de oxigen dintr-un un an pentru 18 persoane;
- arborii ajută la consolidarea terenului şi previn alunecările de teren;
- o barieră de copaci acţionează aproape ca un zid de piatră împotriva poluării fonice;
- pomii îmbunătăţesc calitatea apei prin încetinirea şi filtrarea apei de ploaie şi reduc gradul de poluare al apei ce
ajunge în pânza freatică;
- copacii încetinesc evaporarea apei din sol şi sporesc umiditatea din aer;
- arborii acţionează ca un filtru împotriva razelor ultraviolete (cauzatoare de cancer de piele);
- doar 3 copaci plantaţi strategic în jurul casei pot reduce la jumătate, pe timpul verii, cheltuielile pentru aerul
condiţionat.
Inspectoratul pentru Situa ii de Urgen ă ”Neron Lupa cu” al jude ului Buzău
recomandă cetăţenilor care doresc să se relaxeze la un grătar în aer liber să ia următoarele măsuri preventive:
- respectaţi instrucţiunile personalului silvic;
- pregătiţi focul pentru prepararea mâncării doar în locuri special amenajate, respectând regulile de prevenire a
incendiilor;
- faceţi focul în locuri cât mai îndepărtate de vegetaţie şi în nici un caz pe timp de secetă excesivă ori în condiţii de
vânt;
- nu lăsaţi copiii să se joace cu focul;
- nu lăsaţi niciodată focul nesupravegheat, deoarece chiar şi o rafală slabă de vânt ar putea modifica direcţia
focului, îndreptând flăcările spre vegetaţie sau transportând scânteile incandescente la distanţe mai mari, în
interiorul pădurii;
- menţineţi curăţenia în pădure: aruncaţi în locurile special amenajate hârtiile, resturile de mâncare ori sticlele. Ele
ar putea contribui la propagarea incendiilor în pădure.
- stingeţi cu apă sau pământ focul/cărbunii încinşi înainte de a pleca din pădure.
Cetăţeni, nu uitaţi! Prevenind incendiile de pădure, protejaţi viaţa, mediul şi bunurile.

INSPECŢIAăDEăPREVENIREă - InspectoratulăpentruăSitua iiădeăUrgen ăă
”NeronăLupa cu” alăjude uluiăBuzău

INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
Cetă enii care doresc să se relaxeze la un grătar
în aer liber trebuie să ină cont de următoarele
măsuri preventive:

SERVICIUL INFORMARE PREVENTIVĂ, STATISTICĂ, ANALIZĂ RISCURI

www.igsu.ro

O VARĂ
ţĂRĂ INCŢNDII
Statistica incendiilor arat c , anual, o dat cu apari ia
temperaturilor caniculare creşte şi num rul de incendii, în
respectarea instruc iunilor personalului silvic.
preg tirea focului pentru prepararea mânc rii doar în
locuri special amenajate, respectând regulile de
prevenire a incendiilor.
aprinderea focului în locuri cât mai îndep rtate de
vegeta ie şi în nici un caz pe timp de usc ciune excesiv
ori în condi ii de vânt.
urm rirea permanent a copiilor pentru a nu se juca cu
focul.
supravegherea continu a arderii, deoarece chiar şi o
rafal slab de vânt ar putea modifica direc ia focului,
îndreptând fl c rile spre vegeta ie sau transportând
scânteile incandescente la distan e mai mari, în
interiorul p durii.
men inerea cur eniei: aruncarea hârtiilor, resturilor de
mâncare ori sticlelor în locurile special amenajate,
acestea putând contribui la izbucnirea şi/sau
propagarea incendiilor în p dure.
stingerea cu ap sau p mânt a focului/c rbunilor încinşi
înainte de a pleca din p dure şi acoperirea cenuşii cu
p mânt.

Aten ie la suprasolicitarea instala iilor electrice
În perioadele cu temperaturi ridicate sunt utilizate intens
aparate electrice de tipul aer condi ionat şi ventilatoare,
pentru a reduce efectul caniculei asupra oamenilor.
Aceast aparatur solicit instala iile electrice generând
risc de incendiu.
PŢNTRU ŢVITARŢA INCŢNDIILOR RŢSPŢCTA I URM TOARŢLŢ
REGULI:
Nu utiliza i aparate electrice, cabluri electrice, prize,
întrerup toare, dispozitive de protec ie cu defec iuni
sau cu improviza ii.
Nu folosi i siguran e fuzibile supradimensionate prin
înlocuirea cu li a fuzibilului calibrat.
Nu suprasolicita i re eaua electric prin folosirea
simultan a mai multor receptori.

special în zona forestier şi de agrement, dar şi în sectorul
industrial.
În vederea evit rii acestor categorii de incendii,
Inspectoratul
recomand

General

pentru

Situa ii

de

Urgen

autorit ilor publice locale şi conduc torilor

operatorilor economici cu pericole de incendii specifice în
astfel de situa ii, s

intensifice num rul de ac iuni

preventive.

ine i sub control focul deschis
În perioadele de canicul şi secet prelungit arderea
miriştii, vegeta iei uscate şi a resturilor vegetale este
interzis . În celelalte perioade, aceste opera iuni se
execut numai dup ob inerea permisului de lucru cu focul
de la prim ria localit ii şi a acrodului de la Agen ia de
mediu şi cu respectarea urm toarelor reguli:
Izolarea zonei de ardere fa de drumuri, construc ii,
instala ii, p duri, culturi agricole prin executarea de
fâşii arate.
Efectuarea arderii doar ziua şi în condi ii meteo f r
vânt.
Asigurarea pân la finalizarea arderii a personalului de
supraveghere şi stingere a eventualelor incendii.

O caracteristic

a perioadelor caniculare o constituie

manifestarea cu intensitate a unor fenomene meteo
extreme ce pot pune în pericol atât via a cât şi bunurile
cet enilor. În ultima perioad pe continentul european şi
în

România,

furtunile

şi

fenomenele

extreme

caracteristice acestora au f cut o mul ime de victime şi
au generat pagube materiale foarte mari.

PROTŢJA I-VĂ,
FURTUNILE SUNT PERICULOASE !
Aten ie la vegeta ie !

Regula de salvare 30/30

Îndep rta i copacii ori
ramurile uscate, care pe
timpul unei furtuni, ar
putea c dea şi provoca
victime
ori
pagube
materiale.

Ad posti i-v în interiorul
unei cl diri dac , dup
ce a i v zut un fulger nu
reuşi i s num ra i pân
la 30 înainte de a auzi
tunetul. R mâne i în
interiorul cl dirii înc 30
minute dup ce a i auzit
ultimul tunet.

Respecta i următoarele reguli în cazul în care este
iminentă o furtună :
Întrerupe i orice activit i în aer liber.
Intra i în cas , într-o construc ie ori într-un autoturism.
Deşi s-ar putea s fi i r nit în cazul în care tr snetul
loveşte maşina sunte i mult mai protejat în interiorul
vehiculului decât în exterior.
Închide i ferestrele şi uşile.
Evita i duşurile ori s lile de baie. Conductele fixe ale
instala iilor pot conduce electricitate.
Utiliza i telefoanele cu fir doar în situa ii de urgen .
Telefoanele f r fir ori mobilele sunt sigure în utilizare.
Deconecta i aparatele şi alte echipamente electrice
precum computerele şi aparatele de aer condi ionat.
Acestea pot fi defectate ca urmare a desc rc rilor
electrice atmosferice.

În timpul unei furtuni:
Atunci când sim i i c p rul vi se ridic , este un indiciu c exist pericolul
unui fulger.
Aseza i-v ghemuit la p mânt. Pune i-v mâinile pe urechi şi cap, iar capul
între genunchi.
ţace i-v o int cât mai mic posibil si reduce i contactul cu p mântul.
Nu v întinde i pe p mânt.
Ţvita i: obiectele înalte, precum un copac înalt izolat în arie deschis ,
câmpuri, plaje sau o ambarca iune pe ap , orice obiecte metalice precum
utilaje agricole, echipamente de ferm , motociclete, biciclete, etc.
Dac v afla i în p dure, c uta i ad post într-o zon cu copaci mai pu in
înal i.
Dac sunte i într-o zon deschis , merge i spre o zon joas precum o vale.
Dac sunte i pe un lac, ajunge i la mal de urgen şi ad posti i-v imediat.

După furtună:
Dup o furtun , în situa ia identific rii unei
victime
lovite
de
tr snet,
verifica i
urm toarele:
Respira ia: dac nu mai respir , începe i
resuscitarea prin metoda gur la gur .
Puls: dac victima are puls si respir ,
c uta i alte v t m ri posibile.
Posibile arsuri, v t m ri ale sistemului
nervos, oase rupte şi pierderi de auz sau
de vedere.
Dac este nevoie de asisten
medical
suna i cât mai repede posibil la “112”.

