
REGULI ȘI MĂSURI 
DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR 

ÎN CAZUL PRODUCERII ARDERILOR VEGETAŢIEI USCATE 
ŞI A RESTURILOR VEGETALE

Având în vedere evenimentele negative produse în ultimii ani în perioada de primăvară,

respectiv arderile necontrolate cauzate de lucrările de igienizare şi curăţare a curţilor, gospodăriilor

populaţiei, a terenurilor virane din intravilanul localităţilor şi nu în ultimul rând a terenurilor agricole,

vă reamintim câteva reguli și măsuri de apărare împotriva incendiilor.

Cele mai frecvente tipuri de arderi necontrolate sunt cele produse la mirişti,  vegetaţie

uscată şi resturi vegetale, gunoi sau altele asemenea. 

Zona de câmpie, specifică şi judeţului nostru, este acoperită predominant de vegetaţie. In

aceste areal focul se propagă cu repeziciune, consumând în general întregul material combustibil

existent.  Violenţa  acestor  arderi  asupra  aşezărilor  umane  este  considerabilă,  cu  toate  că

propagarea arderilor poate fi prezisă mai uşor.

Cauzele  aprinderii  cele  mai  des  întâlnite  sunt:  trăsnetul,  acţiunea  intenţionată,  ţigara,

chibritul, arderile supravegheate scăpate de sub control, focurile din cadrul zonelor de campare.

Conform art. 6 din O.M.A.I.-M.A.D.R. nr. 605-579 din 2008, arderea vegetaţiei uscate şi a

resturilor vegetale se execută cu respectarea următoarelor prevederi generale:

    a) condiţii meteorologice fără vânt;

    b) colectarea în grămezi a vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale în cantităţi astfel încât

arderea să poată fi controlată;

    c) executarea arderii în zone care să permită propagarea 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;

    d) curăţarea de vegetaţie a suprafeţei din jurul fiecărei grămezi pe o distanţă de 5 m;

    e) desfăşurarea arderii numai pe timp de zi;

    f) asigurarea mijloacelor şi materialelor pentru stingerea eventualelor incendii;

    g) supravegherea permanentă a arderii;

    h) stingerea totală a focului înainte de părăsirea locului arderii;

    i) interzicerea acoperirii cu pământ a focarelor.

De asemenea, vă reamintim faptul că în zona de siguranţă a căii ferate, vegetaţia uscată şi



resturile vegetale se curăţă obligatoriu de către proprietarii de drept ai terenurilor, iar în zona

de siguranţă a drumurilor naţionale şi judeţene de către administratorii acestora şi, după caz,

de proprietarii de drept ai terenurilor. 

Pentru prevenirea unor eventuale accidente de circulaţie urmare a scăderii vizibilităţii în

timpul utilizării focului deschis, lucrările de igienizare se vor efectua prin prezenţa permanentă a

unei persoane în zona drumurilor publice.

    Prepararea  hranei  prin  utilizarea  focului  deschis  în  incintele  unităţilor,  în  zonele  de

agrement şi în gospodăriile populaţiei se face numai în locuri special amenajate, în condi ţii şi la

distanţe care să nu permită propagarea focului la construcţii, depozite, culturi agricole, păduri,

plantaţii sau la alte vecinătăţi.

Se va asigura  supravegherea permanentă a copiilor de către persoanele în grija cărora

aceştia se află, pentru a nu se juca cu focul. 

    De asemenea, utilizarea focului deschis nu se admite la distanţe mai mici de 40 m faţă de

locurile cu pericol de explozie: gaze şi lichide combustibile, vapori inflamabili, explozivi etc.,

respectiv 10 m faţă de materiale sau substanţe combustibile: lemn, hârtie, textile, carton asfaltat,

bitum, ulei etc., fără a fi supravegheat şi asigurat prin măsuri corespunzătoare.

În  situaţia  izbucnirii  unui  incendiu,  se  va  anunţa  imediat  evenimentul  la  Serviciul

voluntar pentru situaţii de urgenţă din localitate (Telefon 0243-2682880).

Arderea vegetației uscate provoacă multe efecte negative solului. În primul rând, odată cu

arderea resturilor vegetale se distruge şi microfauna folositoare de la suprafaţa solului. Un  alt

efect  negativ cauzat de arderile necontrolate îl reprezintă evaporarea apei din stratul superior al

solului, iar prin crăpăturile rezultate se va pierde de asemenea şi apa din adâncime.

Nerespectarea măsurilor  specifice la  efectuarea arderilor de vegetaţie  uscată şi  resturi

vegetale are consecinţe grave asupra comunităţii, prin producerea de pagube materiale, afectarea

mediului înconjurător sau chiar pierderea de vieţi omeneşti. De aceea, cunoaşterea si respectarea

strictă  a  acestora  constituie  soluţia  cea  mai  puţin  costisitoare,  constituind  în  acelaşi  timp o

obligaţie morală şi civică a fiecărui cetăţean.



Reguli și măsuri pentru cetățeni

Având în  vedere  evenimentele  negative  produse  în  ultimii  ani  în  perioada  de  primăvară,

respectiv arderile necontrolate cauzate de lucrările de igienizare şi curăţare a curţilor,  gospodăriilor

populaţiei, a terenurilor virane din intravilanul localităţilor şi nu în ultimul rând a terenurilor agricole, vă

reamintim câteva reguli și măsuri de apărare împotriva incendiilor.

Conform art.6 din O.M.A.I.-M.A.D.R. nr. 605-579 din 2008 de apărare împotriva incendiilor

pe timpul utilizării focului deschis la arderea de mirişti, vegetaţie uscată şi resturi vegetale: 

(1)  Arderea  vegetaţiei  uscate  şi  a  resturilor  vegetale  se  execută  cu  respectarea  următoarelor

prevederi generale:

    a) condiţii meteorologice fără vânt;

    b) colectarea în grămezi a vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale în cantităţi astfel încât arderea

să poată fi controlată;

    c) executarea arderii în zone care să permită propagarea 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;

    d) curăţarea de vegetaţie a suprafeţei din jurul fiecărei grămezi pe o distanţă de 5 m;

    e) desfăşurarea arderii numai pe timp de zi;

    f) asigurarea mijloacelor şi materialelor pentru stingerea eventualelor incendii;

    g) supravegherea permanentă a arderii;

    h) stingerea totală a focului înainte de părăsirea locului arderii;

    i) interzicerea acoperirii cu pământ a focarelor.

(2) La executarea arderii vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale în cadrul gospodăriei cetăţeneşti,

condiţia de la alin. (1) lit. d) nu este obligatorie.

Arderea miriştilor  și  vegetației  uscate provoacă multe efecte negative solului.  În  primul

rând,  odată  cu arderea  resturilor  vegetale  se distruge şi  microfauna folositoare  de  la  suprafaţa

solului. Un  alt  efect  negativ cauzat de arderile necontrolate îl reprezintă evaporarea apei din

stratul  superior  al  solului,  iar  prin  crăpăturile  rezultate  se  va  pierde  de  asemenea  şi  apa  din

adâncime.

Nerespectarea  măsurilor  specifice  la  efectuarea  arderilor  de  mirişti,  vegetaţie  uscată  şi

resturi  vegetale  are  consecinţe  grave asupra  comunităţii,  prin  producerea de pagube materiale,

afectarea mediului înconjurător sau chiar pierderea de vieţi omeneşti.

Un  rol  important  în  asigurarea  protecţiei  la  lucrul  cu  foc  deschis  îl  are   activitatea  de

informare şi educare privind cunoaşterea şi respectarea normelor şi măsurilor de p.s.i. De aceea,

cunoaşterea si respectarea strictă a acestora constituie soluţia cea mai puţin costisitoare, constituind

în acelaşi timp o obligaţie morală şi civică a fiecărui cetăţean.


