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BULETIN INFORMATIV
ARDEREA MIRIŞTILOR, A VEGETAŢIEI USCATE ŞI A RESTURILOR VEGETALE
În perioadele de caniculă şi secetă prelungită, arderea miriştilor, a vegetaţiei uscate şi a
resturilor vegetale este interzisă! Arderea se poate efectua numai în anumite condiţii şi exclusiv
pe baza permisului de lucru cu focul!

CONDIŢII NECESARE PENTRU PREVENIREA INCENDIILOR LA ARDEREA MIRIŞTILOR
•
•
•
•
•
•
•
•

condiţii meteorologice fără vânt;
parcelarea miriştii în suprafeţe de maximum 10 ha, prin fâşii arate;
izolarea zonei de ardere faţă de căi 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 suprafetelor de ardere mai mari de 5 ha, a unui plug, a unei cisterne cu apă, a
mijloacelor de tractare şi a personalului de deservire;
pe terenurile în pantă, arderea miristii se face pornind din partea de sus a pantei.

CONDIŢII NECESARE PENTRU PREVENIREA INCENDIILOR LA ARDEREA VEGETAŢIEI
USCATE ŞI A RESTURILOR VEGETALE
•
•
•

•
•
•
•
•
•

condiţii meteorologice fără vânt;
colectarea vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale în grămezi, astfel încat arderea să poată fi controlată;
executarea arderii în zone care să nu permită propagarea focului la fondul forestier/construcţii şi să nu
afecteze reţelele electrice, de comunicatii, conductele de transport gaze naturale, produsele petroliere ori
alte bunuri materiale combustibile;
curăţarea de vegetaţie a suprafeţei din jurul fiecărei grămezi pe o distanta de 5 m;
desfăşurarea arderii numai pe timp de zi;
asigurarea mijloacelor şi materialelor pentru stingerea eventualelor incendii;
supravegherea permanentă a arderii;
stingerea totală a focului înainte de părăsirea locului arderii;
interzicerea acoperirii cu pamânt a focarelor.

EXCEPŢIE
Permisului de lucru cu focul nu este necesar la efectuarea arderii vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale în
cadrul gospodariei cetăţeneşti.
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