
APĂRAREA ÎMPORTIVA INCENDIILOR  PE TIMPUL UTILIZĂRII FOCULUI 

DESCHIS LA ARDEREA MIRIŞTILOR ŞI  VEGETAŢIEI USCATE ŞI A 

RESTURILOR VEGETALE 
 

ÎN PERIOADELE DE CANICULĂ ŞI SECETĂ PRELUNGITĂ, ARDEREA 

MIRIŞTILOR, A VEGETAŢIEI USCATE ŞI A RESTURILOR VEGETALE ESTE 

INTERZISĂ! 
 

ARDEREA MIRIŞTII, VEGETAŢIEI USCATE ŞI A RESTURILOR VEGETALE SE EFECTUEAZĂ 

NUMAI DUPĂ OBŢINEREA PERMISULUI DE LUCRU CU FOCUL! 
 

SE EXCEPTEAZA necesitatea obţinerii permisului de lucru cu focul la efectuarea arderii vegetatiei uscate 

si a resturilor vegetale ÎN CADRUL GOSPODARIEI CETĂŢENEŞTI. 
 

MASURI DE PREVENIRE A INCENDIILOR LA  ARDEREA MIRIŞTILOR  

 

- conditii meteorologice fara vant;  

- parcelarea miristii in suprafete de maximum 10 ha, prin fasii arate;  

- izolarea zonei de ardere fata de cai de comunicatie, constructii, culturi agricole vecine, 

instalatii, fond forestier, prin executarea de fasii arate;  

- desfasurarea arderii numai pe timp de zi;  

-  asigurarea pana la finalizarea arderii a personalului de supraveghere si stingere a 

eventualelor incendii;  

-  asigurarea pentru suprafete de ardere mai mici de 5 ha a substantelor si mijloacelor de 

stingere necesare;  

- asigurarea, in cazul suprafetelor de ardere mai mari de 5 ha, a unui plug, a unei cisterne cu 

apa, a mijloacelor de tractare si a personalului de deservire;  

- pe terenurile in panta, arderea miristii se face pornind din partea de sus a pantei.  

 
MASURI DE PREVENIRE A INCENDIILOR LA  ARDEREA VEGETAŢIEI USCATE ŞI A RESTURILOR 

VEGETALE 

 

- conditii meteorologice fara vant;  

- colectarea in gramezi a vegetatiei uscate si a resturilor vegetale in cantitati astfel incat 

arderea sa poata fi controlata;  

-  executarea arderii in zone care sa nu permita propagarea focului la fondul 

forestier/constructii si sa nu afecteze retelele electrice, de comunicatii, conductele de 

transport gaze naturale, produsele petroliere ori alte bunuri materiale combustibile;  

-  curatarea de vegetatie a suprafetei din jurul fiecarei gramezi pe o distanta de 5 m;  

-  desfasurarea arderii numai pe timp de zi; 

-  asigurarea mijloacelor si materialelor pentru stingerea eventualelor incendii;  

-  supravegherea permanenta a arderii;  

-  stingerea totala a focului inainte de parasirea locului arderii; 

-  interzicerea acoperirii cu pamant a focarelor.  

 

Emiterea permisului se face prin grija primarului de către seful serviciului voluntar pentru situatii de 

urgenta sau persoana desemnata in acest sens.  

 Primarul transmite un exemplar din permisul de lucru cu focul celui care solicita permiterea executarii 

arderii miristii, vegetatiei uscate sau resturilor vegetale, iar pe cel de-al doilea serviciului public voluntar 

pentru situatii de urgenţă.  

 

 ÎN ZONA DE SIGURANŢĂ A CĂII FERATE, VEGETAŢIA USCATĂ ŞI RESTURILE 

VEGETALE SE CURĂŢĂ obligatoriu de catre proprietarii de drept ai terenurilor.  

 ZONA DE SIGURANŢĂ A DRUMURILOR NAŢIONALE ŞI JUDETENE SE CURĂŢĂ 

OBLIGATORIU de vegetatia uscată şi resturile vegetale de către administratorii acestora şi, după caz, de 

proprietarii de drept ai terenurilor.  


