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În conformitate cu legislaţia în vigoare privind apă-
rare împotriva incendiilor pe timpul utilizării focului
deschis la arderea de mirişti, vegetaţie uscată şi resturi
vegetale, se vor avea în vedere următoarele:

• Arderea miriştii, a vegetaţiei uscate şi a resturilor
vegetale se efectuează cu acordul autorităţii compe-
tente pentru protecţia mediului şi numai după obţinerea
permisului de lucru cu foc în două exemplare. Emite-
rea permisului se face prin grija primarului, de către
şeful serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă sau
o persoană desemnată în acest sens. Primarul transmite
un exemplar din permisul de lucru cu focul celui care
solicită permisiunea de a  arde miriştea, vegetaţia us-
cată sau resturile vegetale şi un al doilea exemplar ser-
viciului public voluntar pentru situaţii de urgenţă.
Obţinerea permisului de lucru cu focul nu este obliga-
torie în cazul în care resturile vegetale şi vegetaţia us-
cată sunt arse în cadrul gospodăriei cetăţeneşti.

• În perioadele de caniculă şi secetă prelungită ar-
derea miriştilor, a vegetaţiei uscate şi a resturilor ve-
getale este interzisă;

• În perioadele de caniculă şi secetă arderea mirişti-
lor, a vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale poate fi
interzisă pe o anumită perioadă de timp sau în anumite
intervale orare, prin ordin al prefectului; primarii au
obligaţia de a aduce la cunoştinţă populaţiei aceste pe-
rioade şi intervale.

Măsuri de prevenire a incendiilor
la arderea miriştilor

• condiţii meteorologice fără vânt; 
• parcelarea miriştii în suprafeţe de maximum 10 ha,

prin fâşii arate; 
• izolarea zonei de ardere faţă de căi de comunicaţie,

construcţii, culturi agricole vecine, instalaţii, fond fo-
restier, prin executarea de fâşii arate; 

• desfăşurarea arderii numai pe timp de zi; 
• asigurarea până la finalizarea arderii a personalului

de supraveghere şi stingere a eventualelor incendii; 
• asigurarea pentru suprafeţe de ardere mai mici de

5 ha a substanţelor şi mijloacelor de stingere necesare; 
• asigurarea, în cazul suprafeţelor de ardere mai mari

de 5 ha, a unui plug, a unei cisterne cu apă, a mijloa-
celor de tractare şi a personalului de deservire; 

• pe terenurile în pantă, arderea miriştii se face por-
nind din partea de sus a pantei. 

Măsuri de prevenire a incendiilor
la arderea vegetaţiei uscate 

şi a resturilor vegetale
• condiţii meteorologice fără vânt; 
• colectarea în grămezi a vegetaţiei uscate şi a res-

turilor vegetale în cantităţi astfel încât arderea să poată
fi controlată; 

• executarea arderii în zone care să nu permită pro-
pagarea focului la fondul forestier/construcţii şi să nu
afecteze reţelele electrice, de comunicaţii, conductele
de transport gaze naturale, produsele petroliere ori alte
bunuri materiale combustibile;

• curaţarea de vegetaţie a suprafeţei din jurul fiecărei
grămezi pe o distanţă de 5 m; 

• desfăşurarea arderii numai pe timp de zi;
• asigurarea mijloacelor şi materialelor pentru stin-

gerea eventualelor incendii; 
• supravegherea permanentă a arderii; 
• stingerea totală a focului înainte de părăsirea lo-

cului arderii;
• interzicerea acoperirii cu pământ a focarelor.

Alte măsuri
În zona de siguranţă a căii ferate vegetaţia uscată şi

resturile vegetale se curăţă obligatoriu de către proprie-
tarii de drept ai terenurilor.

Zona de siguranţă a drumurilor naţionale şi judeţene
se curăţă obligatoriu de vegetaţia uscată şi resturile ve-
getale de către administratorii acestora şi, după caz, de
proprietarii de drept ai terenurilor.

Apărarea împotriva incendiilor pe timpul utilizării
focului deschis la arderea miriştilor, vegetaţiei 

uscate şi a resturilor vegetale

Apropierea Sărbătorilor de Paşti coincide în tra-
diţia localităţilor noastre cu marea curăţenie de
primăvară. Încălzirea vremii şi revenirea naturii
la viaţă ne dau prilejul să ne facem curăţenie în
grădini şi curţi. De asemenea, trebuie să ne îngri-
jim şi de spaţiile publice din faţa locuinţelor, să
văruim pomii, să tundem iarba, să decolmatăm ca-
nalele. 

Sunt activităţi pe care locuitorii din Ciacova,
Obad, Petroman, Cebza şi Macedonia le fac de se-
cole. De asemenea, autorităţile locale s-au ocupat
de îngrijirea spaţiilor publice şi de colectarea res-
turilor vegetale provenite din tăierile de primă-
vară. 

Fac apel la înţelegerea dumneavoastră pentru
ca acest efort comun făcut în fiecare început de
primăvară să dea roadele pe care le aşteptăm cu
toţii.

Vă reamintesc cu acest prilej că a face curăţenie
în gospodării şi a întreţine domeniul public din
faţa locuinţelor nu este doar o îndatorire cetăţe-
nească, ci şi o obligaţie legală.

În ceea ce priveşte igienizarea terenurilor agri-

cole, atât din intravi-
lanul comunei, cât şi
din extravilan, pro-
prietarii vor trebui să
respecte normele în
vigoare şi să nu ape-
leze la incendierea
vegetaţiei uscate şi a
altor deşeuri şi mate-
riale combustibile. 

Arderile se pot rea-
liza doar după obţine-
rea permisului de
lucru cu foc şi după
luarea măsurilor pen-
tru împiedicarea pro-
pagării focului la
vecinătăţi. 

În caz contrar, cei
în cauză vor fi sanc-
ţionaţi contravenţional, în conformitate cu
H.G.R.nr. 537/06.06.2007 privind stabilirea şi
sancţionarea contravenţiilor la normele de preve-

nire şi stingere a incendiilor, cu amenzi cuprinse
între 1.000 şi 2.500 de lei.
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