
Măsuri de prevenire a incendiilor specifice sezonului de primăvară  

Conform Ordinului comun cu nr. 605 / 579 din 2008 al Ministerului Internelor şi Reformei 

Administrative şi Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, privind aprobarea Dispoziţiilor 

generale de apărare împotriva incendiilor pe timpul utilizării focului deschis la arderea de mirişti, 

vegetaţie uscată şi resturi vegetale; 
Având în vedere numărul mare de incendii izbucnite, pe izlazuri, în păduri, precum şi începerea 

activităţilor agricole de curăţare a terenurilor, livezilor şi a viilor de vegetaţia uscată rămasă din anul 

anterior ; 

         Precizam câteva reguli ce trebuie avute în vedere în această perioadă, pentru a evita adevărate 

dezastre ecologice, pierderi de vieţi omeneşti şi bunuri materiale : 

- arderea miriştii, a vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale se efectuează cu acordul 

autorităţii competente pentru protecţia mediului şi numai după obţinerea permisului de lucru 

cu foc deschis si luarea tuturor masurilor, conform O.M.A.I nr.163 din 2007 privind Normele 

generale de aparare impotriva incendiilor; 

- emiterea permisului se face prin grija primarului, de către şeful serviciului voluntar 

pentru situaţii de urgenţă sau o persoană desemnată în acest sens. 

- obţinerea permisului de lucru cu focul nu este obligatorie în cazul în care resturile 

vegetale şi vegetaţia uscată sunt arse în cadrul gospodariei cetăţeneşti. 

In conditiile in care se obtin aprobarile cerute de legislatia in vigoare, arderea miristii se face cu 

respectarea urmatoarelor masuri : 

a) conditii meteorologice fara vint ; 

b) parcelarea miristii in suprafete de maximum 10 ha, prin fisii arate ; 

c) izolarea zonei de ardere fata de cai de comunicatie, constructii, culturi agricole 

vecine, instalatii, fond forestier, prin executarea de fisii arate ; 

d) instruirea şi supraveghea de catre administratorii fondului silvic indiferent de forma de 

proprietate ) a celor ce tranzitează pădurea sau desfăşoară activităţi în acest areal, 

privind fumatul sau folosirea focului deschis în pădure; 

e) desfasurarea arderii numai pe timp de zi ; 

e) asigurarea pina la finalizarea arderii a personalului de supraveghere si stingere a 

evntualelor incendii ; 

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

de stingere necesare ; 

g) 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 ; 

- persoanele fizice şi juridice sunt obligate să respecte în orice împrejurare normele de prevenire 

şistingere a incendiilor şi să nu pună în pericol, prin deciziile şi faptele lor, viaţa şi mediul ; 
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