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APĂRAREA ÎMPOTRIVA INCENDIILOR PE TIMPUL UTILIZĂRII FOCULUI DESCHIS LA
ARDEREA MIRISTILOR, VEGETAȚIEI USCATE ȘI A RESTURILOR VEGETALE

Arderea miriștilor, tufărișurilor sau vegetației ierboase, fără acceptul autorității competente pentru
protecția mediului și fără informarea în prealabil a seviciilor publice comunitare pentru situații de
urgență, obligație prevăzută la art. 96, alin. 1, pct.9, din OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului,
cu modificările și completările ulterioare.

Arderea vegetației uscate și a resturilor vegetale este strict interzisă dacă nu se impune ca o măsură
excepțională în cazuri de carantină fitosanitară, pentru prevenirea răspândirii unor boli sau dăunători
specifici, conform standardelor privind bunele condiții Agricole și de mediu ale terenurilor (GAEC 6.2)
reglementate prin Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 352/2015.

Arderea vegetației uscate și a resturilor vegetale se poate executa numai cu acordul autorităților
competente pentru protecția mediului și după informarea serviciilor voluntare pentru situații de
urgență, cu respectarea reglementărilor privind utilizarea focului deschis, conform Ordinului
ministrului internelor și reformei administrative și al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale
nr.605/579/2008, precum și a Ordinului ministrului administrației și internelor nr. 163/2007, art. 97.

În cazul acceptării de către autoritatea competentă de mediu a degajării prin incendiere a miriștilor,
trebue respectate următoarele prevederi generale:

a) condiții meteorologice fără vânt;

b) parcelarea miristii în suprafețe de maximum 10 ha, prin fâșii arate;

c) izolarea zonei de ardere față de căi de comunicație, construcții, culturi agricole vecine, instalații,
fond forestier, prin executarea de fâșii arate;

d) desfășurarea arderii numai pe timp de zi;

e) asigurarea până la finalizarea arderii a personalului de supraveghere și stingere a eventualelor
incendii;



f) asigurarea pentru suprafețe de ardere mai mici de 5 ha a substanțelor și mijloacelor de stingere
necesare;

g) asigurarea, în cazul suprafețelor de ardere mai mari de 5 ha, a unui plug, a unei cisterne cu apă, a
mijloacelor de tractare și a personalului de deservire;

h) pe terenurile în pantă, arderea miriștii se face pornind din partea de sus a pantei.

În perioadele de caniculă și secetă prelungită arderea miriștii, vegetației uscate și a resturilor vegetale
este interzisă. Respectarea acestei prevederi este verificată de primar împreună cu Comitetul Local
pentru Situații de Urgență, prin șeful serviciului voluntar pentru situații de urgență.

Arderea miriștii, vegetației uscate și a resturilor vegetale se execute numai după obținerea
permisului de lucru cu foc.

Arderea vegetației uscate și a resturilor vegetale în cadrul gospodăriei cetățenești, nu necesită
obținerea permisului de lucru cu foc.

Emiterea permisului se face prin grija primarului de către șeful serviciului voluntar pentru situații de
urgență sau persoana desemnată în acest sens.

Pe suprafața ariilor naturale protejate este interzis accesul cu mijloace motorizate care utilizează
carburanți fosili în scopul practicării de sporturi, cu excepția drumurilor premise accesului public.

Pentru  prevenirea unor eventuale accidente de circulație  datorate scăderii vizibilității în timpul
incendierii miriștilor, proprietarii terenurilor situate în vecinătatea căilor de comunicație naționale sau
județene care au accept de incendiere a miriștilor, tufărișurilor sau vegetației ierboase, au obligația de
a anunța cu cel puțin 24 de ore înainte Inspectoratul Județean de poliție, data, locul și intervalul orar
când se va efectua incendierea și de a supraveghea permanent zona drumului public.

În baza prevederilor art. 5, lit. e) din Normele generale de apărarea împotriva incendiilor aprobate
prin O.M.A.I. nr. 163/2007, se vor organiza controale de către compartimentul de prevenire al S.V.S.U.
Toplița.

Nerespectarea acestor măsuri, atrage răspunderea contravențională și sancționarea cu amendă de la
1.000 lei la 2500 lei – art. 1, pct.3, lit. r), s), din H.G.R. nr.537/2007.
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