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Referitor la întocmirea materialului ,, Stabilirea măsurilor necesare pentru prevenirea arderii
miriştilor şi vegetaţiei ierboase din judeţul Călăraşi,, vă informăm următoarele:
Conform adresei GNM CG nr. 2343/GM/27.03.2014 înregistrată la Serviciul Comisariatul
Judeţean Călăraşi al GNM cu nr. 310/27.03.2014, referitoare la prevenirea incendiilor de mirişti,
stuf, tufărişuri şi vegetaţie ierboasă şi forestieră, au fost înştiinţate toate primăriile de pe raza
judeţului, prin adresa nr. 347/01.04.204 asupra obligaţiei proprietarilor şi deţinătorilor de terenuri
cu titlu sau fără titlu, de a nu arde miriştile, stuful, tufărişurile sau vegetaţiei ierboasă, fără acceptul
autorităţii competente pentru protecţia mediului şi fără informarea în prealabil a serviciilor publice
comunitare pentru situaţii de urgenţă, am solicitat iniţierea/intensificarea activităţilor în scopul
prevenirii nerespectării obligaţiilor:
 proprietarilor şi deţinătorilor de terenuri cu titlu sau fără titlu, de a nu arde miriştile, stuful,
tufărişurile sau vegetaţia ierboasă, fără acceptul autorităţii competente pentru protecţia
mediului şi fără informarea în prealabil a serviciilor publice comunitare pentru situaţii de
urgenţă,
 deţinătorilor cu orice titlu ai suprafeţelor de teren de a proteja flora şi fauna sălbatică
existente pe acestea, în sensul menţinerii echilibrului ecologic şi conservării biodiversităţii,
precum şi exploatării durabile a resurselor în baza prevederilor legale în vigoare, pentru a nu
crea prejudicii mediului înconjurător şi sănătăţii umane.
Luarea măsurilor care se impun pentru supravegherea permanentă a zonelor cu
risc
de
incendiu, dispunând acţiuni de patrulare şi de identificare a surselor declanşatoare din raza de
competenţă a Primăriilor.
Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ,, Barbu Ştirbei ,, Călăraşi prin adresa nr.
412/09.04.2014 i s-a solicitat înştiinţarea GNM CJ Călăraşi în regim de urgenţă, telefonic sau prin
adresă scrisă în momentul în care se produce un incendiu de această natură, cu specificarea
proprietarului, zona şi suprafaţa afectată de incendiu.
Regia Natională a Pădurilor ROMSILVA, Direcţia Silvică Călăraşi, Ocoalele Silvice
Călăraşi, Lehliu Gară şi Mitreni, prin adresa nr. 380/04.04.2014 au fost atenţionate în vederea
prevenirii apariţiei fenomenului de incendiere a vegetaţiei forestiere şi miriştilor, să ia măsurile
care se impun pentru supravegherea permanentă a zonelor cu risc de incendiu, dispunând acţiuni de
patrulare şi de identificare a surselor declanşatoare din raza lor de competenţă.
În anul 2014 au fost semnalate următoarele evenimente în ceea ce priveşte incendierea
miriştilor, stufului şi vegetaţia ierboasa:
- 14.07.2014 UAT Luica – SC Fitotehnic SRL: În jurul orei 12:00 domnul Timisică Ninel
administratorul SC Fitotehnic SRL (nefiind în localitate) a fost anunţat privind incendiul miriştei de
orz de pe terenul aflat în folosinţa SC Fitotehnic SRL Luica în blocul fizic 49, de domnul Tonghioiu
Ştefan – angajat al SC Fitotehnic SRL, care se afla la recoltat grâul de pe tarlaua aflată în folosinţa
societăţii în apropierea locului incendiului, la cca 3 m de BF49. Incendiul a fost stins cu ajutorul
angajatilor societatii, fara a periclita culturile din vecinatate. In aceeasi zi s-a depus plângere, pentru

sesizarea incendierii suprafeţei de mirişte orz aflată în folosinţa SC Fitotehnic SRL Luica, fapt
confirmat prin adresa nr. 26049/14.07.2014 emisă de Postul de Poliţie Luica.
- 15.07.2014 UAT Dor Marunt – a fost identificat proprietarul terenului incendiat, in persoana
domnului Popa Eugen, s-a luat legătura telefonic, deoarece persoana nu era in localitate, s-a stabilit
ca la începutul lunii august acesta să se prezinte la sediul GNM CJ Călăraşi pentru întocmirea
actului de control şi aplicarea sancţiunilor contravenţionale care se impun.
In continuare comisarii GNM CJ Calarasi vor lua toate masurile care se impun pentru
prevenirea incendierii miriştilor, stufului şi vegetaţiei ierboase si forestiere pe teritoriul judetului
Calarasi.
Materialul va fi prezentat de d-na comisar Gâdea Daniela.
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