
    Arderea de către proprietarii şi deţinătorii de terenuri a
miriştilor, stufului, tufărişurilor sau vegetaţiei ierboase  fără
acceptul autorităţii competente pentru protecţia mediului şi
fără informarea în prealabil a serviciilor publice comunitare
pentru  situaţii  de  urgenţă  constituie contravenţie  şi  se
sancţionează conform legislaţiei în vigoare. 

      Arderea miriştilor,  a resturilor vegetale şi a pajiştilor
permanente  pe  terenul  arabil  nu  este  permisă  decât  cu
acordul autorităţilor competente. 

Se  interzice tuturor  persoanelor  fizice  şi  juridice
aprinderea  şi  arderea  resturilor  vegetale  rezultate  în
urma  recoltării  cerealelor  păioase  şi  a  altor  culturi  în
camp deschis.

Se interzice aprinderea şi menţinerea focului în câmp
deschis şi nesupravegheat.

Reguli de apărare împotriva incendiilor în timpul 
arderii miriştilor: 

condiţii meteorologice fără vânt;
 parcelarea miriştii în suprafeţe de maximum 10 ha, prin
   fâsii arate;
 izolarea zonei de ardere faţă de căile de comunicaţie,
    construcţii, culturi agricole vecine, instalaţii, fond
    forestier, prin executarea de fâşii arate;
 desfăşurarea arderii numai pe timp de zi;
 asigurarea până la finalizarea arderii a personalului de    
    supraveghere şi stingere a eventualelor incendii;
 asigurarea pentru suprafeţe de ardere mai mici de 5 ha a    
    substanţelor şi mijloacelor de stingere necesare;
 asigurarea, în cazul suprafeţelor de ardere mai mari de 5
    ha, a unui plug, a unei cisterne cu apa, a mijloacelor de
    tractare şi a personalului de deservire;

Norme de aparare impotriva incendiilor in timpul
arderii vegetatiei uscate si a resturilor vegetale:
 colectarea in gramezi a vegetatiei uscate si a resturilor 
vegetale in cantitati astfel incat arderea sa poata fi 
controlata;
 executarea arderii in zone care sa nu permita 
propagarea focului la fondul forestier / construcţii si sa nu 
afecteze retelele electrice, de comunicatii, conductele de 
transport gaze naturale, produsele petroliere ori alte 
bunuri materiale combustibile;
 curatarea de vegetatie a suprafetei din jurul fiecarei 
gramezi pe o distanta de 5 m;
 desfasurarea arderii numai pe timp de zi;
 asigurarea mijloacelor si materialelor pentru stingerea 
eventualelor incendii;
 supravegherea permanenta a arderii;
 stingerea totala a focului inainte de parasirea locului 
arderii;
 interzicerea acoperirii cu pamant a focarelor.

Arderea  miristii,  vegetatiei  uscate  si  a  resturilor
vegetale se executa numai dupa  obtinerea     permisului
de lucru cu focul.

   Emiterea permisului - se face prin grija primarului de
către şeful serviciului voluntar pentru situatii de urgentă
sau persoana desemnata in acest sens.
    Permisul  de  lucru  cu  foc se  intocmeste  in  doua
exemplare,  dintre  care  unul  se  inmaneaza  şefului
formatiei  de  lucru  sau  persoanei  care  executa
operatiunile  cu  foc  deschis,  iar  celalalt  ramane  la
emitent.
     Permisul de lucru cu foc este valabil o singura zi.
La  terminarea  lucrului,  permisul  de  lucru  cu  foc  se
preda de catre executant emitentului.

      

Documente necesare în vederea arderii

 acceptul autorităţii competente pentru protecţia 
mediului;
 notificare către Inspectoratul pentru Situaţii de 
Urgenţă;
 notificare către Comisariatele Judeţene ale 
Gărzii Naţionale de Mediu;
 permisul de lucru cu focul deschis emis prin 
grija primarului de catre şeful serviciului voluntar 
pentru situaţii de urgenţă sau persoana desemnata 
în acest sens.

  




