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PLAN DE MASURI
ÎN VEDEREA SCĂDERII/ELIMINĂRII DE INCENDIERI ILEGALE DE VEGETAȚIE 

USCATĂ ȘI DEȘEURI VEGETALE

Considerații teoretice Arderea miriștilor provoacă multe efecte negative solului. În primul rând,
odată cu arderea resturilor vegetale, se distruge şi microfauna folositoare de la suprafața solului. Un alt
efect  negativ  datorat  arderilor  îl  reprezintă  evaporarea  apei  din  stratul  superior  al  solului,  iar  prin
crăpăturile rezultate se va pierde de asemenea şi apa din adâncime. 

Din păcate aceasta este cea mai întâlnită practică în activitățile de igienizare a terenurilor. 
Nerespectarea măsurilor specifice la efectuarea arderilor de miriști, vegetație uscată şi resturi

vegetale are consecințe grave asupra comunității prin pierderi de vieți omenești, producerea de pagube
materiale şi afectarea mediului înconjurător. 

Un rol important în asigurarea protecției la lucrul cu foc deschis îl are activitatea de informare şi
educare a populației privind cunoașterea şi respectarea normelor şi măsurilor de prevenire a incendiilor.

Din acest motiv, cunoașterea şi respectarea strictă a acestora constituie soluția cea mai puțin
costisitoare, constituind în același timp o obligație morală şi civică a fiecărui cetățean.

I. Masuri generale
- Salubrizarea regulată a localității, prin ridicarea gunoiului de către operatorul economic stabilit;
- Curățirea spatiilor verzi, piețelor și parcurilor de vegetație uscata si de gunoaie;
- Supravegherea operatorilor economici de a nu depozita ilegal deșeuri si ridicarea acestora 

regulat de către operatorii cu care s-a încheiat contracte;
- Efectuarea de controale in zonele sensibile unde se depozitează ilegal deșeuri;
- Informarea preventiva privind interzicerea de ardere a deșeurilor prin amplasarea de panouri în 

zonele populate si frecventate des de populație;
-  Realizarea unei pregătiri teoretice corespunzătoare pentru specialiștii compartimentelor de 

prevenire din cadrul Serviciilor Voluntare pentru Situaţii de Urgenţă şi implicarea nemijlocită a 
acestora în desfășurarea de acțiuni preventive la nivelul localității;

- Supravegherea zonelor unde se dă frecvent foc la vegetația uscată de către Serviciul Voluntar 
pentru Situații de Urgență;

II. Masuri de prevenire la fondul forestier
- amplasarea de panouri şi pancarte de avertizare privind regulile de prevenire şi stingere a 

incendiilor de pădure; 
- planificarea, organizarea şi efectuarea – de către silvicultori – de patrulări, în mod susținut în 

perioadele de secetă şi zilele nelucrătoare; 
- interzicerea accesului autovehiculelor particulare pe drumurile forestiere, 
- instalarea corturilor şi grătarelor în alte locuri decât cele amenajate corespunzător
- Asigurarea cantoanelor şi ocoalelor silvice cu mijloace de primă intervenție şi menținerea 

acestora în stare de utilizare; ·



III. Prevenirea incendiilor la arderea miriștilor şi pe timpul acțiunilor de igienizare 
În vederea realizării igienizării terenurilor prin ardere cetățenii au obligația de a solicita şi obține, de la 
autoritățile competente, următoarele documente:
 - Accept de la Agenția pentru Protecția Mediului 
- Permis de lucru cu focul de la primărie. 

Conform prevederilor OUG nr. 195/2005 modificată şi aprobată prin Legea nr. 265/2006 privind 
protecția mediului, deținătorii legali de terenuri "nu ard miriștile, stuful, tufărișurile sau vegetația 
ierboasă fără acceptul autorității competente pentru protecția mediului şi fără informarea în prealabil a 
serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă".

De asemenea, arderea miriștilor şi a resturilor vegetale este strict interzisă dacă nu se impune ca o
măsură de carantină fitosanitară, pentru prevenirea răspândirii unor boli sau dăunători specifici. 

De aceea, Agențiile pentru Protecția Mediului, vor emite la solicitarea deținătorilor legali de 
terenuri, acceptul pentru desfășurarea activității de incendiere, doar în cazurile care se încadrează în 
situația sus menționată şi în baza următoarelor acte: 

o  Act doveditor de la Direcția Fitosanitară privind prezența bolilor sau dăunătorilor pe 
terenurile ce fac obiectul solicitării; 

o Notificare către ISUJ (din care să reiasă asumarea conformării cu prevederile în 
domeniu ale Ordinul ministrului administrației şi internelor nr. 163 din 28 februarie 
2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor); 

o Adresa prin care a fost informată primăria pe raza căreia se află situat terenul.
 Obținerea permisului de lucru cu focul se face după ce proprietarul terenului a primit 
Acceptul de la Agenția pentru Protecția Mediului. 

Emiterea permisului de lucru cu focul se face prin grija primarului de către Șeful Serviciului 
Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă sau persoana desemnată în acest sens. Permisul de lucru cu focul, 
este valabil o singură zi şi se întocmește în două exemplare, dintre care unul se înmânează persoanei 
care execută operațiunile cu foc deschis, iar celălalt rămâne la emitent. 

Înainte de începerea lucrărilor de incendiere a miriștilor se va transmite la ISUJ şi Comisariatul 
Județean al Gărzii Județene de Mediu data, intervalul orar şi locul în care se intenționează să se facă 
aceste lucrări şi se va informa Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al localității. 

Arderea miriștii se face cu respectarea următoarelor prevederi generale:
o condiții meteorologice fără vânt;
o  parcelarea miriștii în suprafețe de maximum 10 ha, prin fâșii arate;
o izolarea zonei de ardere fată de căi de comunicații, construcții, culturi agricole vecine, 

instalații, fond forestier, prin executarea de fâșii arate;
o  desfășurarea arderii numai pe timp de zi;
o asigurarea până la finalizarea arderii a personalului de supraveghere şi stingere a 

eventualelor incendii;
o asigurarea pentru suprafețe de ardere mai mici de 5 ha a substanțelor şi mijloacelor de 

stingere necesare;
o asigurarea, în cazul suprafețelor de ardere mai mari de 5 ha, a unui plug, a unei cisterne 

cu apă, a mijloacelor de tractare şi a personalului de deservire;
o arderea miriștii, în cazul terenurilor în pantă, pornind din partea de sus a pantei.

 Arderea vegetației uscate şi a resturilor vegetale se execută cu respectarea următoarelor prevederi 
generale:

o condiții meteorologice fără vânt; 



o colectarea în grămezi a vegetației uscate şi a resturilor vegetale în cantități astfel încât 
arderea să poată fi controlată;

o executarea arderii în zone care să nu permită propagarea focului la fondul forestier/ 
construcții şi să nu afecteze rețelele electrice, de comunicații, conductele de transport gaze 
naturale, produsele petroliere ori alte bunuri materiale combustibile;

o curățarea de vegetație a suprafeței din jurul fiecărei grămezi pe o distanță de 5 m;
o desfășurarea arderii numai pe timp de zi;
o asigurarea mijloacelor şi materialelor pentru stingerea eventualelor incendii;
o supravegherea permanentă a arderii;
o stingerea totală a focului înainte de părăsirea locului arderii;
o interzicerea acoperirii cu pământ a focarelor;
o În zona de siguranță a căii ferate, vegetația uscată şi resturile vegetale se curăță 

obligatoriu de către proprietarii de drept ai terenurilor;
o Zona de siguranță a drumurilor naționale şi județene se curăță obligatoriu de vegetația 

uscată şi resturile vegetale de către administratorii acestora şi, după caz, de proprietarii de drept 
ai terenurilor;

o interzicerea arderii resturilor vegetale, fumatului şi focului deschis, la o distanță mai 
mică de 100 m de liziera pădurii (cu excepția locurilor special amenajate), ca şi aruncarea la 
întâmplare a țigărilor şi chibriturilor aprinse; 

o Pentru prevenirea unor eventuale accidente de circulație urmare a scăderii vizibilității în 
timpul utilizării focului deschis, lucrările de igienizare se vor efectua prin prezența permanentă 
a unei persoane în zona drumurilor publice.

La terminarea lucrului, permisul de lucru cu foc se predă de către executant emitentului. 
Nerespectarea prevederilor de mai sus constituie contravenție iar arderea miriștilor, stufului, tufărișului 
şi vegetației ierboase din ariile protejate constituie infracțiune şi se pedepsește cu închisoare sau cu 
amendă. 
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