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Autoritdlii publice Locale
in legiturd cu faptul cd ?n ultimele 24 d,e orepompierii Inspectoratului
General pentru situalii de
Urgenf[ al MAI au intervenit la lichidare a a 62 focare de vegetatrie
uscati in urma cdrora focarele de ardere au
distrus citca236 ha de vegetalie, iar cele mai multe focare
au fost inregistrate pe terenuri din centrul qi sudul
leriigiinbazaDispozilieilnspectoratuluideMediu nr.2r-ddin23.l0.20lgcuprivirelacontracarareaarderii
resturilor vegetale, venim sd atenliondm locuitorii raionului,
agenfii economici din teritoriu privitor la
interzicerea arderii vegetafiei uscate gi a resturilor
vegetale.
Legea privind proteclia mediului inconjurdror din
16.06.1992 stipuleazd: ,,proteclia mediului
tnconjurdtor constituie o prioritate nalionald, care vizeazd
tn mod direct condiyiite de viald si sdndtatea
populaliei' realizarea intereselor economice social-umqne,
precum si capacitdlile de dezvoltare durabild a
Ei
societdlii pe viitor".
Cu pdrere de rdu, atitudinea unei p6(i a societdfii, cum
ar fi: factori de decizie, conducatori de
departamente, unititri economice gi, nu in ultimul
r6nd, a cetdtenilor, este neglijenfa, iar in unele cazuri qi
iresponsabilitateafaldde protec{ia mediului gi sdn[tatea
oamenilor ?n general.
un prejudiciu considerabil este adus solului, deoarece in u..-u
incendiilor cel mai mult suferd stratul
de sol fertil din care arde substanfa organicd, se
distruge microflora gi insectele folositoare, p6sdri gi
chiar
animale, iar pentru restabilire este necesard o perioadd
foarte indelungatd.
Pentru evitarea poludrii mediului se recomandd ca populafia
s[ colecteze degeurile separat, iar
resturile vegetale qi frunzele sa fie depozitate pentru
compostare, care ulterior va servi ca ingrdgdmdnt
natural
pentru terenurile agricole.
Dupd cum am mai menfionat, asigurarea mrsurilor
impotriva incendiilor, c6t gi protecfia mediului
inconjurdtor este o obligafie n'u numai a factorilor
de decizie, dar gi a cetrfenilor. Aceste obligatii sunt
stipulate intr-un gir de acte normative"oricare
obligatie stipulata in lege mai presupune gi rdspundere.
Rrspunderea pentru incilcarea legislafiei ecologice
poate fi (duplt caz) contravenfionalr, penali sau
civil6.
Aici fin si le amintesc celor ftri bunul sim{ c5, necunoagterea
legislatiei nu scutegte persoana de r'spunderea
pentru fapta ilegal6' in scopul neadmiterii provocdrilor
de incendii, incendierii intenlionate a inveligului
vegetal uscat' excluderii cauzdrii prejudiciilor
materiale resurselor de sol, flord-faunei gi aerului
atmosferic
este cazul si se implice APL, conducdtorii unitdlilor
economice, directorii institutiilor de inv[fdmdnt,
colaboratorii de polilie, cetitenii.
In acest context inspectorii IPM 9i pompierii IGSU avert
izeazd oamenii despre riscul producerii
incendiilor de vegetalie uscati pe arii extinse. Este
indicat ca oamenii sd fie foarte pruden{i la utilizarea
focului deschis' in condilii de umiditate redusi gi
vdnt puternic focarele se raspandesc cu repeziciune
gi pot
provoca incendii de proporfii gi pagube materiale.
cetdfenii sunt indemnafi sd nu aprindd resturile
menajere gi vegetalie uscat[ mai ales in preajma
spaliilor forestiere qi sectorul locativ. Se recomand[
stingerea complet[ a rugurilor, dar gi mangalurilor
dacl
oamenii se odihnesc ra aer liber. in eventualele
situatii de risc cetdtenii
sunt
ruga{i
si apeleze de urgen{i
fenii
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