
PRIMĂRIA ORAȘULUI COMARNIC 

COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ 
SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ 

 

PREVENIREA INCENDIILOR PE TIMPUL ARDERII 

MIRIȘTILOR ȘI A VEGETAȚIEI USCATE 
 

Documentele necesare în vederea executării arderilor 

- Acceptul autorității competente pentru protecția mediului, 

- Notificare către Inspectoratul pentru Situații de Urgență, 

- Notificare către Comisariatul Județean al Gărzii Naționale de Mediu, 

- Permisul de lucru cu focul deschis emis prin grija primarului de către șeful 

Serviciului Voluntar pentru Situații de urgență. 

  Arderea de către proprietarii și deținătorii de terenuri a miriștilor, 

stufului, tufișurilor sau vegetației ierboase fără acceptul autorității competente 

pentru protecția mediului și fără informarea în prealabil a Serviciului Voluntar 

pentru Situații de Urgență constituie contravenție și se sancționează conform 

legislației în vigoare. 

Arderea miriștilor, a resturilor vegetale și a pajiștilor permanente pe 

terenurile arabile nu este permisă decât cu acordul autorităților competente. 

 

REGULI DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR 

ÎN TIMPUL ARDERII MIRIȘTILOR 

 

- Condiții meteorologice fără vânt, 

- Parcelarea miriștii în suprafețe de maximum 10 hectare prin fâșii arate, 

- Izolarea zonei de ardere față de căile de comunicație, construcții, culturi 

agricole vecine, instalații, fond forestier, prin executarea de fâșii arate, 

- Desfășurarea arderii numai pe timp de zi, 

- Asigurarea până la finalzarea arderii a personalului de supraveghere și 

stingere a eventualelor incendii, 

- Asigurarea pentru suprafețe de ardere mai mici de 5 hectare a 

substanțelor și mijloacelor de stingere necesare, 

- Asigurarea în cazul suprafețelor de ardere mai mari de 5 hectare, a unui 

plug, a unei cisterne cu apă, a mijloacelor de tractare și a personalului de 

deservire. 

 

REGULI DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR  

ÎN TIMPUL ARDERII VEGETAȚIEI USCATE ȘI A RESTURILOR 

VEGETALE 

 

Colectarea în grămezi a vegetației uscate și a resturilor vegetale în 

cantități astfel încât arderea să poată fi controlată, 

- Executarea arderii în zone care să nu permită propagarea focului la fondul 

forestier / construcții și să nu afecteze rețelele electice, de comunicații conductele 

de transport gaze naturale, produse petroliere ori alte bunuri materiale combustibile, 



- Curățarea de vegetație a suprafeței de teren din jurul fiecării grămezi pe o 

distanță de minim 5 metri, 

- Desfășurarea arderii numai pe timp de zi, 

- Asigurarea mijloacelor și materialelor pentru stingerea eventualelor incendii, 

- Supravegherea permanentă a arderii, 

- Stingerea totală a focului înainte de părăsirea locului arderii, 

- Interzicerea acoperirii cu pământ a locului focarelor. 

 

Arderea miriștii, vegetației uscate și a resturilor vegetale se 

execută numai după obținerea permisului de lucru cu focul 

 
Emiterea permisului – se face prin grija primarului prin grija șefului 

serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență. 

Permisul de lucru cu foc se întocmește în două exemplare, dintre care se 

înmânează șefului formației de lucru sau persoanei care execută operațiunile de 

lucru cu foc deschis, iar celălalt rămâne la emitent. 

Permisul de lucru cu foc este valabil o singură zi. 

La terminarea lucrului, permisul de lucru cu foc se predă de către 

executant emitentului. 

Încendiile de vegetație uscată care se produc în apropierea căilor de 

circulație principale pot constitui cauze ale unor accidente rutiere, soldate cu 

pierderi de vieți omenești, ca urmare a scăderii vizibilității pe drumrile publice, 

generată de acoperirea carosabilului cu cantități mari de fum. 

În ceea ce privește modul de comportare pe care trebuie să îl adopte 

participanții la trafic facem următoarele precizări: 

 

Dacă ne aflăm în mers: 

 

- Evitarea pătrunderii în zona e fum, iar dacă am fost surprinși de aceasta nu 

trebuie să oprim pe loc, 

- Anunțarea incendiului prin numărul de urgență 112 și transmiterea tuturor 

informațiilor utile pentru pompieri ( locul producerii, direcția de propagare a 

focului, dacă sunt sau nu persoane surprinse ); pe timpul apelului operatorii 

transmit indicații în funcție de natura evenimentului, 

- Închiderea geamurilor și comutarea instalației de climatizare pe modul 

recirculare, pe timpul traversării zonei. 

- Dacă traficul este deja restricționat, trebuie menținută liberă banda de urgență 

pentru accesul autospecialelor de pompieri. 
 

Dacă suntem în staționare: 

 

- Părăsirea zonei de manifestare a fumului și semnalizarea celorlalți 

participanți la trafic asupra evenimentului, 

- Îndepărtarea de autovehicul și respectarea indicațiilor primite din partea 

autorităților, 

- Pe timpul traversării zonei de pericol trebuie protejate căile respiratorii cu 

ajutorul unui material textil umezit.   

 


