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Anexa 2 

 

 

 

MĂSURI ŞI REGULI PENTRU PREVENIREA PRODUCERII SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ GENERATE DE 

ARDEREA MIRIŞTILOR, VEGETAŢIEI USCATE ŞI A RESTURILOR VEGETALE 

la nivelul UAT comuna Bod, 

 

   

În perioadele de caniculă şi secetă prelungită, In condiţiile emiterii de atenţionări şi/sau avertizări 

meteorologice de temperaturi maxime extreme, respectiv vânt puternic emise de ANM pentru zona montană 

arderea de mirişti, vegetaţie uscată şi resturi vegetale este interzisă.  

Arderea miriştilor şi a resturilor vegetale este strict interzisă dacă nu se impune ca o măsură de carantină 

fitosanitară pentru prevenirea răspândirii unor boli sau dăunători specifici.  

 

(1) 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; 

h) pe terenurile în pantă, arderea miriştii se face pornind din partea de sus a pantei.  

 

(2) Arderea vegetatiei uscate şi a resturilor vegetale se execută cu respectarea 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. 

 La executarea arderii vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale în cadrul gospodăriei cetăţeneşti, condiţia de la 

alin. lit. d) nu este obligatorie. 

 

Arderea miriştii, vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale se va putea efectua numai după parcurgerea 

următoarelor etape: 

▪  obţinerea acceptului de la Agenţia pentru Protecţia Mediului  

PRIMĂRIA  COMUNEI  BOD 
Școlii, 139, Bod, Brașov, 507015 

tel: +40 268283099   fax: +40 268283190 

contact@primariabod.ro      www.primariabod.ro  

 

v1 



_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria comunei Bod în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene nr.679/2016 

în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile 

prevăzute în Regulamentul UE nr. 679/2016 printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei comunei Bod. 

P a g i n a  2 | 3 

 

▪  emiterea permisului de lucru cu foc.  

Emiterea permisului de lucru cu foc se face prin grija primarului localității, de către cadrul tehnic PSI sau 

persoana desemnată în acest sens.  

 

Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 la 2.500 lei, conform Hotărârii de Guvern 

nr.537/2007, privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele de prevenire şi stingere a incendiilor, 

următoarele fapte:  

- arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi a altor materiale combustibile, fără obţinerea permisului 

de lucru cu foc şi fără luarea măsurilor pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăţi; 

- amenajarea locurilor pentru utilizarea focului deschis în condiţii şi la distanţe care favorizează propagarea 

focului la construcţii, depozite, culturi agricole, păduri, plantaţii şi alte vecinătăţi. 

 

Conform OUG nr 195 / 2005, modificată şi aprobată prin Legea nr. 265/ 2006 privind protectia mediului, art. 

96, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 3.000 la 6.000 lei, pentru persoane fizice şi de 

la 25.000 lei la 50.000 lei pentru persoane juridice, încălcarea următoarelor prevederi legale: obligaţia 

proprietarilor şi deţinătorilor de terenuri cu titlu sau fără titlu, de a nu arde miriştile, stuful, tufărişurile sau 

vegetaţia ierboasă, fără acordul autorităţii competente pentru protecţia mediului şi fără informarea în prealabil 

a serviciilor publice pentru situaţii de urgenţă. 

 

EXCEPTII 

Se exceptează de la aceste obligaţii, arderea vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale în cadrul gospodăriilor 

cetăţeneşti dar cu respectarea strictă a măsurilor generale de stingere a incendiilor. 

 

 

INSTRUCȚIUNI PENTRU PREVENIREA PRODUCERII SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ GENERATE DE ARDEREA 

MIRIŞTILOR, VEGETAŢIEI USCATE ŞI A RESTURILOR VEGETALE 

1. Prepararea hranei prin utilizarea focului deschis în incintele unităţilor de cazare şi alimentaţie publică, în 

zonele de agrement şi în gospodăriile populaţiei se face numai în locuri special amenajate, în condiţii şi la 

distanţe care să nu permită propagarea focului la construcţii, depozite, culturi agricole, păduri, plantaţii sau la 

alte vecinătăţi;  

2. Arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi a altor materiale combustibile se face în locuri special 

amenajate ori pe terenuri pregătite cu luarea măsurilor ce se impun pentru împiedicarea propagării focului la 

vecinătăţi, asigurându-se supravegherea permanentă a arderii, precum şi stingerea jarului în totalitate după 

terminarea activităţii; 

3. Utilizarea focului deschis nu se admite la distanţe mai mici de 40 m faţă de locurile cu pericol de explozie: 

gaze şi lichide combustibile, vapori inflamabili, explozivi etc., respectiv 10 m faţă de materiale sau substanţe 

combustibile: lemn, hârtie, textile, carton asfaltat, bitum, ulei etc., fără a fi supravegheat şi asigurat prin măsuri 

corespunzătoare; 

4. Luarea măsurilor pentru prevenirea jocului copiilor cu focul în condiţii şi în locuri în care se pot produce 

incendii constituie o obligaţie a persoanelor care răspund, potrivit legii, de creşterea, educarea şi îngrijirea 

copiilor. 

5. În zona de siguranţă a căii ferate, vegetaţia uscată şi resturile vegetale se curăţă obligatoriu de către 

proprietarii de drept ai terenurilor.  

6. Zona de siguranţă a drumurilor naţionale şi judeţene se curăţă obligatoriu de vegetaţia uscată şi resturile 

vegetale de către administratorii acestora şi, după caz, de proprietarii de drept ai terenurilor. 

7. Este obligatorie instruirea personalului care execută, controlează şi supraveghează arderea miriştilor, 

vegetaţiei uscate şi resturilor vegetale, cu privire la măsurile de apărare împotriva incendiilor, precum şi 

informarea serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă sau a personalului de specialitate cu atribuţii în 

domeniul apărării împotriva incendiilor din cadrul Primariei Bod.  

8. Distrugerea prin ardere a unor deşeuri sau reziduuri combustibile se efectuează cu respectarea legislaţiei 

specifice privind protecţia mediului. 
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Incendiile de vegetaţie uscată care se produc în apropierea căilor de circulaţie principale, pot constitui cauze 

ale unor accidente rutiere, soldate cu pierderi de vieţi omeneşti ca urmare a scăderii vizibilităţii pe drumurile 

publice, generată de acoperirea carosabilului cu cantităţi mari de fum.  

În ceea ce priveşte modul de comportare pe care trebuie să îl adopte participanţii la trafic, facem următoarele 

recomandări:  

“Dacă ne aflăm în mers”: 

▪ evitarea pătrunderii în zona de fum iar dacă am fost surprinşi de acesta nu vom staționa in zona de 

pericol;  

▪ anunţarea incendiului prin numărul de urgenţă 112 şi transmiterea tuturor informaţiilor utile pentru 

pompieri ( locul producerii, direcţia de propagare a focului, dacă sunt sau nu persoane surprinse în 

foc );  

▪ închiderea geamurilor şi comutarea instalaţiei de climatizare pe mod “recirculare”, pe timpul traversării 

zonei;  

▪ dacă traficul este restricţionat, menţineţi liberă banda de urgenţă, pentru accesul autospecialelor de 

pompieri.  

“Dacă suntem în staţionare”: 

▪ părăsirea zonei de manifestare a fumului şi semnalizarea celorlalţi participanţi la trafic;  

▪ îndepărtarea de autovehicul şi respectarea indicaţiilor primite din partea autorităţilor;  

▪ pe timpul traversării zonei de pericol trebuie protejate căile respiratorii cu ajutorul unui material textil 

umezit. 

 

 

 

 

Avizat Viceprimar Bogdan-Florian PLEȘEA  

Întocmit Compartiment Situații de Urgență Ana-Maria STAN  


