
Pagina 1 din 2 
 

Programul cu măsuri specifice pentru reducerea numărului 
de incendii generate de arderea de miriști, vegetație uscată și 

resturi vegetale 
 
 

1. 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, 
reglementate de Ordinul Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 
352/2015; 

 
2. Arderea vegetației uscate se face numai cu acordul autorității 

competente pentru protecția mediului și după informarea serviciilor voluntare 
pentru situații de urgență de la primărie; 

 
3. Emiterea permisului se face prin grija primarului de către șeful 

Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență sau persoana desemnată în acest 
sens.  

 
4. Arderea miriștilor după obținerea permisului prevăzut la punctul 3 se va 

face cu respectarea următoarelor reguli: 
 
a) condiţii meteorologice fără vânt;  
b) colectarea în grămezi a vegetației uscate și a resturilor vegetale în 

cantități astfel încât arderea să poată fi controlată; 
c) parcelarea miriştii în suprafeţe de maximum 10 ha, prin fâşii arate; 
d) izolarea zonei de ardere faţă de căi de comunicaţie, construcţii, culturi 

agricole vecine, instalaţii, produsele petroliere ori alte bunuri materiale 
combustibile, fond forestier, prin executarea de fâşii arate. Curățarea de 
vegetație a suprafeței din jurul fiecărei grămezi pe o distanta de 5 m. Arderea 
resturilor se va face la o distanţă de minimum 10 m faţă de materialele 
combustibile (construcţii, depozite de lemn, furaje, garduri de lemn, etc.) şi 40 
m faţă de locurile cu pericol de explozie, gaze şi lichide combustibile; 

e) desfăşurarea arderii numai pe timp de zi; 
f) asigurarea până la finalizarea arderii a mijloacelor și materialelor precum 

și a personalului de supraveghere şi stingere a eventualelor incendii; 
g) asigurarea pentru suprafeţe de ardere mai mici de 5 ha a substanţelor şi 

mijloacelor de stingere necesare; 
h) asigurarea, în cazul suprafeţelor de ardere mai mari de 5 ha, a unui plug, 

a unei cisterne cu apă, a mijloacelor de tractare şi a personalului de deservire; 
i) pe terenurile în pantă, arderea miriştii se face pornind din partea de sus a 

pantei. 
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j) stingerea totală a focului înainte de părăsirea locului arderii. După 
arderea completă, resturile vor fi stropite cu apă pentru a împiedica reaprinderea 
focului sub acţiunea curenţilor de aer sau împrăştierea resturilor aprinse; 

 
5. Arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deșeurilor și altor materiale 

combustibile, fără obținerea permisului de lucru cu foc și fără luarea măsurilor 
pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăți, respectiv amenajarea 
locurilor pentru utilizarea focului deschis în condiții și la distanțe care să 
favorizeze propagarea focului la construcții, depozite, culturi agricole, păduri, 
plantații și alte vecinătăți, potrivit HG nr. 537 din 6 iunie 2007 privind stabilirea 
și sancționarea contravențiilor la normele de prevenire și stingere a incendiilor 
se sancționează cu amendă de la 1000 lei la 2500 lei. 

 
Nerespectarea măsurilor specifice la efectuarea arderilor de mirişti, 

vegetaţie uscată şi resturi vegetale are consecinţe grave asupra comunităţii 
prin pierderi de vieţi omeneşti, producerea de pagube materiale şi 
afectarea mediului înconjurător! 
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