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 Având în vedere începerea acţiunilor de igienizare a terenurilor de către cetăţeni, 
pe fondul încălzirii vremii, vă prezentăm câteva dintre măsurile care trebuie respectate 
pentru arderea în condiţii de siguranţă a resturilor vegetale rezultate: 

 
 
 
 

 MĂSURI DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR  
LA ARDEREA MIRIŞTILOR 

 
OMIRA/OMADR 605/579/2008 - pentru aprobarea Dispoziţiilor generale de 

apărare împotriva incendiilor pe timpul utilizării focului deschis la arderea de mirişti, 
vegetaţie uscată şi resturi vegetale 

 
În perioadele de caniculă şi secetă prelungită arderea miriştii, vegetaţiei uscate şi a 

resturilor vegetale este interzisă. Cu excepţia condiţiilor meteorologice menţionate 
anterior, arderea miriştii, vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale poate fi interzisă pe o 
perioadă de timp sau între anumite intervale orare ale zilei prin ordin al prefectului.  

Primarii sunt obligaţi să aducă la cunoştinţa populaţiei perioadele în care se 
interzice arderea miriştii, vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale.  

Arderea miriştii se face cu respectarea următoarelor prevederi generale:  
   a) condiţii meteorologice fără vânt;  
   b) parcelarea miriştii în suprafeţe de maximum 10 ha, prin fâşii arate;  
   c) izolarea zonei de ardere faţă de căi de comunicaţie, construcţii, culturi agricole 
vecine, instalaţii, fond forestier, prin executarea de fâşii arate;  
   d) desfăşurarea arderii numai pe timp de zi;  
   e) asigurarea până la finalizarea arderii a personalului de supraveghere şi 
stingere a eventualelor incendii;  
   f) asigurarea pentru suprafeţe de ardere mai mici de 5 ha a substanţelor şi 
mijloacelor de stingere necesare;  
   g) asigurarea, în cazul suprafeţelor 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 miriştii se face pornind din partea de sus a pantei.  
Arderea vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale se execută cu respectarea 
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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 nu 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.  
Primarii sunt obligaţi să aducă la cunoştinţa cetăţenilor prevederile generale şi 

specifice care trebuie să fie respectate când execută arderi de mirişti, vegetaţie uscată şi 
resturi vegetale.  

Arderea miriştii, vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale se execută numai după 
obţinerea permisului de lucru cu foc, conform prevederilor Normelor generale de 
apărare împotriva incendiilor, aprobate prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor 
nr. 163/2007. Nu se supune acestei prevederi executarea arderii vegetaţiei uscate şi a 
resturilor vegetale în cadrul gospodăriei cetăţeneşti.  

Emiterea permisului se face prin grija primarului de către şeful serviciului 
voluntar pentru situaţii de urgenţă sau persoana desemnată în acest sens.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
* 
* 
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Unitatea emitentă 
 

PERMIS DE LUCRU CU FOC 
Nr. ................din .................. 

     
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   Se eliberează prezentul permis de lucru cu foc doamnei/domnului ..........................................., ajutat de
doamna/ domnul ........................................, care urmează să execute .......................................,
folosind ....................................... la (în) ........................................................ . Lucrările
încep la data de .................................... ora ........, şi se încheie la data de .................. ora ........ .
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   Premergător, pe timpul şi la terminarea lucrărilor cu foc se vor lua următoarele măsuri:
   1. Îndepărtarea sau protejarea materialelor combustibile din zona de executare a lucrărilor şi din apropierea acesteia, pe o
rază de ....... metri, astfel:
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   2. Golirea, izolarea, spălarea, aerisirea conductelor, utilajelor sau instalaţiilor, prin:
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   3. Ventilarea spaţiilor în care se execută lucrările se realizează astfel:
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   4. Verificarea zonei de lucru şi a vecinătăţilor acesteia, înlăturarea surselor de aprindere şi a condiţiilor care
favorizează producerea incendiilor şi a exploziilor, protejarea antifoc a materialelor din zonă.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   5. Începerea lucrărilor cu foc s-a făcut în baza buletinului de analiză nr. ................ din ..........................,
eliberat de ........................................................ (acolo unde este cazul)
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   6. Respectarea normelor de apărare împotriva incendiilor, specifice tehnologiei de lucru:
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   7. În zona de lucru se asigură următoarele mijloace de stingere a incendiilor:
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   8. Lucrările cu foc deschis nu se execută dacă sunt condiţii de vânt
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   9. Pe timpul lucrărilor se asigură supravegherea acestora de către doamna/domnul ............................................
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   10. Şeful serviciului public voluntar/privat pentru situaţii de urgenţă este anunţat despre începerea, întreruperea şi
încheierea lucrării.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   11. Controlul măsurilor de apărare împotriva incendiilor se asigură de către doamna/domnul ..................................
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   12. Supravegherea lucrărilor cu foc se asigură de către doamna/domnul .......................................................
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   13. Incendiul sau orice alt eveniment se anunţă la ........................................, prin ...........................
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   14. Alte măsuri specifice de apărare împotriva incendiului
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   15. Personalul de execuţie, control şi supraveghere a fost instruit asupra măsurilor de apărare împotriva incendiului.
────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────┬──────────────────────────────────────
Responsabili                       │Numele şi prenumele   │              Semnătura
────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────────────────
Emitentul                                                   │                            │
────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────────────────
Şeful sectorului în care se execută lucrările               │                            │
────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────────────────
Executanţii lucrărilor cu foc                               │                            │
────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────────────────
Serviciul public voluntar/privat pentru situaţii de urgenţă │                            │
────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────┴──────────────────────────────────────
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