
   Avind in vedere ca suntem in plina campanie de recoltare si depozitare a cerealelor, se
impun luarea de masuri privind prevenirea si stingerea incendiilor la :

       Depozite de furaje şi magazii de cereale:

 -  Amplasarea depozitelor  de furaje  şi alte plante se face la distanţe de siguranţă,  astfel  incit
eventualele incendii produse sa nu pericliteze vecinatatile; distanţa de siguranţă este de 25-30 m, faţă de
coşurile  de  fum  ale  construcţiilor  învecinate  prin  care  pot  ieşi  scântei  şi  particule  aprinse.  Aceasta
constituie o recomandare pentru toate persoanele fizice;

- Terenurile destinate pentru depozitare vor fi curăţate de vegetaţia uscata, ce va fi indepartata;
- Terenurile destinate depozitarii permanente a furajelor si amplasate in afara gospodariei trebuie

imprejmuite;
- Nu se recomandă depozitarea furajelor în apropierea reţelelor electrice, căilor ferate sau drumuri

publice la o distanţă, măsurată pe orizontală, mai mică de 40 m, respectiv 25-30 m;
- Utilizarea focului deschis, fumatul, iluminatul cu flacără deschisa şi aruncarea cenuşei fierbinţi

sunt interzise în apropierea depozitelor de furaje, la o distanţă mai mică de 25-30 m; Pentru iluminat , in
astfel de situatii se folosesc numai felinare de vint;

-  Focurile deschise facute in curti trebuie sa fie supravegheate. Pe timp de vint este interzisa facerea
focului in curti, gradini sau pe strazi;

-  Se interzice jocul copiilor cu focul şi lăsarea lor fără supraveghere în apropierea depozitelor de
furaje;

-  Se interzice depozitarea furajelor sau cerealelor cu umiditate ridicată, deoarece prezintă pericol de
încălzire şi autoaprindere şi se va urmări în permanenţă ca temperatura să nu depăşească limitele admise;

- În aceste spaţii sunt interzise fumatul şi executarea lucrărilor de sudură electrică sau oxiacetilenică
şi a oricăror lucrări cu foc deschis, precum şi depozitarea unor materiale sau substanţe uşor inflamabile
sau care prezintă pericol de explozie.

      Avind in vedere perioada caniculara care va afecta si imprejurimile Municipiului
Lugoj, se impun a fi luate si respectate citeva reguli si masuri privind prevenirea si
stingerea incendiilor la desfasurarea activitatilor specifice in zona fondurilor
forestiere :

 - Autoritatea silvică judeţeană şi deţinătorul de  păduri proprietate privată au obligaţia să asigure
prevenirea şi stingerea incendiilor la fondul forestier;

-  Consiliul  judeţean şi  consiliile  locale,  unităţile  şi  serviciile de pompieri,  unităţile  de poliţie  şi
jandarmerie,  unităţile Ministerului  Apărării  Naţionale,  potrivit  atribuţiunilor  ce le revin prin lege,  vor
sprijini acţiunile de prevenire sau stingere a incendiilor, după caz, în zonele cu vegetaţie forestieră;

- Măsurile organizatorice şi cele silvo-tehnice privind  prevenirea şi stingerea incendiilor la fondul
forestier,  prevăzute în normele în domeniu, vor fi respectate  cu stricteţe de toţi deţinătorii de păduri,
indiferent de titularul dreptului de proprietate;

- Măsurile organizatorice  presupun reglementări privitoare la: acţiuni instructiv-educative privind
măsurile de prevenire a incendiilor de pădure, organizarea şi executarea unui program de măsuri speciale
în perioadele secetoase şi caniculare; marcarea locurilor admise în pădure (pentru popas, fumat şi parcare,
în interes turistic etc.); marcarea drumurilor permise sau interzise circulaţiei;

- Măsurile silvico-tehnice presupun:
a) plantaţiile de răşinoase se vor crea în amestec cu foioasele acolo unde condiţiile bioecologice

permit aceasta; În aceleaşi condiţii – pe marginea masivelor de răşinoase – schemele de împădurire pentru
viitoarele  împăduriri vor avea prevăzută o bandă de 4-8 rânduri de foioase;

b) lizierele partilor de pădure ce se vor crea vor fi închise cu vegetaţie densă verde, arbustivă;



c) pe traseele drumurilor, şoselelor, căilor ferate (normale sau forestiere) ce trec prin păduri, se vor
amenaja benzi izolatoare în zonele ce reprezintă pericol de incendiu prin îndepărtarea litierei şi a resturilor
combustibile, pe o lăţime de 5-10 m, pe care este interzisă  depozitarea materialului combustibil (vegetaţie
ierboasă uscată, gunoaie, lichide inflamabile etc.);

e) în  pădure  se  va  asigura  o  stare  corespunzătoare  de  igienă  prin  extragerea  arborilor  uscaţi,
bolnavi, rupţi sau doborâţi de vânt;

 - La încheierea oricărui tip de contracte sau convenţii privind exploatarea, administrarea sau orice
altă  activitate  în  legătură  cu  fondul  forestier  părţile  sunt  obligate  să  consemneze  în  actele  respective
răspunderile ce le revin, în ceea ce priveşte apărarea împotriva incendiilor.

 - Persoanele fizice şi juridice care desfăşoară diferite activităţi în zonele cu vegetaţie forestieră sau
în apropierea acestora au obligaţia să respecte în orice împrejurare prevederile normelor specifice din
domeniu,  precum şi  dispoziţiile  emise de organele  abilitate,  privind lucrările  cu foc  deschis,  fumatul,
arderea  resturilor  vegetale  sau  de  altă  natură,  precum  şi  regulile  pentru  perioadele  caniculare  sau
secetoase;

- Utilizarea focului deschis se admite la o distanta de cel putin 100m de lizierea padurii, numai in
conditiile lipsei de vint, focul deschis trebuie sa fie supravegheat permanent;
-  La parasirea locului unde s-a facut foc deschis, acesta trebuie stins complet cu apa sau acoperit cu
pamint;


