Biroul Prevenire Situații de Urgență vă recomandă:
MĂSURI CE TREBUIE RESPECTATE LAARDEREA MIRIȘTILOR ȘI A
VEGETAȚIEI USCATEPENTRU PREVENIREA ŞI STINGEREA INCENDIILOR
Arderea vegetaţiei uscate provoacă multe efecte negative solului, întrucât odată cu arderea resturilor
vegetale, se distruge şi microfauna folositoare de la suprafaţa solului.Cu toate că arderea miriștilor și a
vegetației uscate este cea mai intâlnită practică în activitățile de igienizare a terenurilor, un rol important în
asigurarea protecţiei la lucrul cu foc deschis îl are activitatea de informare şi educare a populaţiei privind
cunoaşterea şi respectarea normelor şi măsurilor de prevenire a incendiilor.
În continuare vă prezentăm condițiile și prevederile generale referitoare la această practică de igienizare a
terenurilor agricole:
 Este interzisă aruncarea la întâmplare a ţigărilor, chibriturilor sau a altor obiecte aprinse, precum şi faptul că focurile în aer liber, precum sunt cele pentru arderea
miriştilor, tufărişurilor, stufului sau a vegetaţiei ierboase, nesupravegheate sau efectuate pe timp de vânt puternic, pot degenera în incendii de proporţii, cu efecte grave
asupra securităţii vieţii şi a bunurilor;
 Este interzis a se aprinde focul în condiții de vânt;
 Colectarea vegetației uscate și a resturilor vegetale în grămezi a căror ardere să poată fi controlată;
 Curățarea de vegetație pe o suprafață de 5 m în jurul fiecărei grămezi;
 Desfășurarea arderii numai pe timp de zi;
 Executarea arderii în zone care să nu permită propagarea focului la fondul forestier/construcții și să nu afecteze rețelele electrice, de comunicații, conductele de
transport gaze naturale, produsele petroliere ori alte bunuri materiale combustibile;
 Supravegherea în permanenţă a focului până la stingerea completă a acestuia;
 Asigurarea în apropiere a unui recipient cu apă şi a unor unelte (lopeţi, măturoaie etc.) pentru cazul în care focul scapă de sub control;
 După arderea completă, resturile vor fi stropite cu apă pentru a împiedica reaprinderea focului sub acţiunea curenţilor de aer sau împrăştierea resturilor aprinse;
 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.
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Condiții meteorologice fără vânt;
Parcelarea miriștii în suprafete de maxim 10 ha, prin fâșii arate;
Izolarea zonei de ardere față de căi de comunicații, construcții, culturi agricole vecine, instalații, fond forestier, prin executarea de fâșii arate;
Desfășurarea arderii numai pe timp de zi;
Asigurarea până la finalizarea arderii cu personal de supraveghere și stingere a eventualelor incendii;
Asigurarea pentru suprafețe mai mici de 5 ha a substanțelor și mijloacelor de stingere necesare;
Asigurarea, în cazul suprafețelor mai mari de 5 ha, a unui plug, a unei cisterne cu apă, a mijloacelor de tractare și a personalului de deservire;
Pe terenurile în pantă, arderea miriștii se face pornind din partea de sus a pantei.

ACTE NORMATIVE
 Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti (H.C.G.M.B) nr. 121/2010 privind unele măsuri de asigurare a îngrădirii, salubrizării şi igienizării
terenurilor virane în Municipiul Bucureşti, prevede:
Art. 1. Persoanele fizice şi juridice deţinătoare de terenuri au obligaţia să asigure îngrădirea, salubrizarea şi igienizarea terenurilor aflate în proprietatea lor;
Art. 2. Se interzice distrugerea prin incinerare a deşeurilor de orice fel pe terenurile virane.
 H.G.C.M.B nr. 120/2010 - Norme de salubrizare ale Municipiului Bucureşti, art. 11, prevede: ,,este interzisă arderea neautorizată a oricărui tip de deşeu,
indiferent de forma de proprietate a terenului pe care se face aceasta,,.
 Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului, art. 94, alin 1), lit. n) prevede: ,,este interzisă arderea miriștilor, stufului,
tufărișurilor sau vegetației ierboase fără acceptul autorității competente pentru protecția mediului și fără informarea în prealabil a serviciilor publice
comunitare pentru situații de urgenţă,,
În vederea igienizării terenurilor prin ardere, cetăţenii au obligaţia de a solicita şi de a obţinePermisul de lucru cu focul, eliberat de Primărie iar la terminarea
lucrului, permisul se predă de către executant, emitentului. Înainte de a începe lucrările de incendiere a vegetaţiei uscate, se va transmite la Inspectoratul pentru
Situații de Urgență Bucureşti–Ilfov, din Calea 13 Septembrie, nr. 135, Sector 5, data, intervalul orar şi locul în care se intenţionează să se facă aceste lucrări.
Constituie contravenții și se sancționează cu amendăîn valoare de 2500 lei, conform HGR. nr. 537/2007 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele de
prevenire și stingere a incendiilor, următoarele fapte:
- arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deșeurilor și a altor materiale combustibile, fără obținerea permisului de lucru cu foc și fără luarea măsurilor pentru
împiedicarea propagării focului la vecinătăți;
- amenajarea locurilor pentru utilizarea focului deschis în condiții și la distanțe care favorizează propagarea focului la construcții, depozite, culturi agricole, păduri,
plantații și alte vecinătăți.
Inacțiunea persoanelor fizice și juridice aflate în apropierea incendiilor produse la păduri, plantații, culturi agricole, miriști, pășuni și fânețe și care nu intervin
imediat cu mijloacele de care dispun pentru limitarea și stingerea acestora se sancționează cu amendă de 2500 lei, conform Legii nr. 307 / 2006
privindapărarea împotriva incendiilor.

