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COMUNICAT DE PRESĂ

Reşiţa, 23 martie 2015

Având în vedere începerea sezonului specific lucrărilor agricole de primăvară, 

Primăria Municipiului Reşiţa prin Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă aduce la 

cunoştinţa cetăţenilor următoarele măsuri de prevenire şi stingere a incendiilor:

 utilizarea focului deschis în locuri cu pericol de incendiu, fără respectarea 

distanţelor de siguranţă sau pe timp de vânt, şi lăsarea lui fără supraveghere 

sunt interzise;

 prepararea hranei prin utilizarea focului deschis în gospodăriile populaţiei se 

face numai în locuri amenajate, la distanţe de siguranţă încât să nu permită 

propagarea focului la construcţii, depozite, culturi agricole, păduri, plantaţii 

sau alte vecinătăţi;

 utilizarea focului deschis în diferite scopuri, precum şi arderea resturilor 

vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi altor materiale combustibile, se admite 

numai în locuri special amenajate, ori pe terenuri pregătite, după obţinerea 

acceptului Agenţiei de Protecţie a Mediului Caraş – Severin;

 după obţinerea permisului de lucru cu focul şi luarea măsurilor ce se impun 

pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăţi se va asigura o distanţă 

minimă de 10 m a focului faţă de materiale combustibile (lemn, hârtie, textile 

etc.,) şi de 40 m faţă de locuri cu pericol de explozie;

 trebuie înlăturat cu desăvârşire accesul copiilor la chibrituri, brichete, 

lumânări sau alte asemenea surse de foc;



 preîntâmpinarea jocului copiilor cu focul, în condiţii şi în locuri în care se pot 

produce incendii, constituie o obligaţie a persoanelor care răspund potrivit 

legii de creşterea, educarea şi îngrijirea copiilor;

 fumatul este interzis în toate locurile unde nu se admite folosirea focului 

deschis; 

Pentru intervenţia la stingere vor fi alarmate forţele specializate ale 

Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „SEMENIC” al judeţului Caraş – Severin

la numerele de telefon: 112;  0255 211213;  0255 211214.

             Alarmarea populaţiei din zona afectată se va face prin folosirea clopotelor 

bisericilor pentru  transmiterea semnalelor stabilite.

            Orice informaţie pe linia situaţiilor de urgenţă se va obţine de la Serviciul Public 

„Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă” cu sediul în Reşiţa, Piaţa Republicii nr. 17, 

la numărul de telefon:  0255 214800;

             

Nerespectarea regulilor de mai sus constituie contravenţie şi se sancţionează 

conform O.U.G nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu amendă de la 3.000 lei la 

6.000 lei pentru persoane fizice şi de la 25.000 la 50.000 lei pentru persoane juridice.

Menţionăm că, în fiecare an, odată cu începerea lucrărilor agricole în sezonul de 

primăvară, pe lângă acţiunile desfăşurate în teren de către structuri din cadrul Primăriei, 

prin intermediul Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă au fost readuse la 

cunoştinţa cetăţenilor municipiului Reşiţa o serie de măsuri şi reguli de prevenire şi stingere 

a incendiilor.

De-a lungul anilor au fost desfăşurate acţiuni comune cu Inspectoratul pentru Situaţii 

de Urgenţă, Garda de Mediu şi Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, pentru 

conştientizarea de către proprietarii terenurilor a faptului că pot fi făcuţi responsabili de 

pagubele produse de incendierea vegetaţiei uscate şi totodată riscă să piardă subvenţiile 

acordate de către APIA.

Cabinet Primar
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