ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL OCNA MUREŞ
Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă

Dispoziții generale
de apărare împotriva incendiilor pe timpul utilizării focului deschis la arderea de miriști,
vegetație uscată și resturi vegetale

Având în vedere prevederile art. 97 din Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 163
din 28.02.2007 pentru aprobarea Normelor Generale de apărare împotriva incendiilor şi a Ordinului
comun al Ministerului Internelor şi Reformei Administrative şi Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării
Rurale nr. 605/579 din 05.09.2008 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva
incendiilor pe timpul utilizării focului deschis la arderea de mirişti, vegetaţie uscată şi resturi vegetale,
pentru preîntâmpinarea arderilor necontrolate, se impun următoarele măsuri:

-

1. Utilizarea focului deschis în locuri cu pericol de incendiu şi pe timp de vânt este interzisă.
amendă contravenţională conform H.G.R. nr. 537/2007 privind stabilirea şi sancţionarea
contravenţiilor la normele de prevenire şi stingere a incendiilor , art.1, pct. 3, lit. i, de la 1.000 lei
la 2.500 lei.
2. Arderea miriștii se face cu respectarea următoarelor prevederi generale:
a) condiții meteorologice fără vânt;
b) parcelarea miriștii în suprafețe de maximum 10 ha, prin fâșii arate;
c) izolarea zonei de ardere față de căi de comunicație, construcții, culturi agricole vecine,
instalații, fond forestier, prin executarea de fâșii arate;
d) desfășurarea arderii numai pe timp de zi;
e) asigurarea până la finalizarea arderii a personalului de supraveghere și stingere a
eventualelor incendii;
f) asigurarea pentru suprafețe de ardere mai mici de 5 ha a substanțelor și mijloacelor de
stingere necesare;
g) asigurarea, în cazul suprafețelor de ardere mai mari de 5 ha, a unui plug, a unei cisterne cu
apă, a mijloacelor de tractare și a personalului de deservire;

-

2. Pe terenurile în pantă, arderea miriștii se face pornind din partea de sus a pantei.
amendă contravenţională conform H.G.R. nr. 537/2007 privind stabilirea şi sancţionarea
contravenţiilor la normele de prevenire şi stingere a incendiilor , art.1, pct. 3, lit. r, de la 1.000 lei
la 2.500 lei.
3. Arderea vegetației uscate și a resturilor vegetale se execută cu respectarea următoarelor
prevederi generale:
a) condiții meteorologice fără vânt;
b) colectarea în grămezi a vegetației uscate și a resturilor vegetale în cantități astfel încât
arderea să poată fi controlată;
c) 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;
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-

d) curatarea de vegetație a suprafeței din jurul fiecărei grămezi pe o distanță de 5 m;
e) desfășurarea arderii numai pe timp de zi;
f) asigurarea mijloacelor și 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.
amendă contravenţională conform H.G.R. nr. 537/2007 privind stabilirea şi sancţionarea
contravenţiilor la normele de prevenire şi stingere a incendiilor , art.1, pct. 3, lit. r, de la 1.000 lei
la 2.500 lei.
În conformitate cu prevederile Legii nr. 265/2006 Legea pentru aprobarea OUG nr. 195/2005
privind protecţia mediului la art. 96 aln1, pct 9 “ proprietarii şi deţinătorii de terenuri cu titlu sau
fără titlu, au obligaţia de a nu arde miriştile, stuful, tufărişurile sau vegetaţia ierboasă, fără
acceptul autorităţilor competente pentru protecţia mediului şi fără informarea în prealabil a
serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă” .
Încălcarea prevederilor legale, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 3.000
la 6.000 lei pentru persoane fizice şi de la 25.000 şi 50.000 lei pentru persoane juridice.

PENTRU A EVITA SCĂPAREA DE SUB CONTROL ŞI PROPAGAREA UNUI
EVENTUAL INCENDIU, VĂ RUGĂM SĂ APELAŢI DE URGENŢĂ SERVICIUL
VOLUNTAR AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ LA NR. DE TELEFON:

0733670591
Şef S.V.S.U.
Demian Marius
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