CONDIȚIILE OBLIGATORII
pentru realizarea igienizării terenurilor prin ardere
(conform OMAI 163/2007 și OUG 195/2005)
Arderea vegetației uscate și a resturilor vegetale este strict interzisă dacă nu se impune
o măsură de carantină fitosanitară, pentru prevenirea răspândirii bolilor și dăunătorilor
specifici.
Cetățenii au obligația de a solicita și obține de la autoritățile competente, următoarele
documente:
- accept de la Agenția pentru Protecția Mediului;
- permis de lucru cu focul de la primărie.
Agențiile pentru Protecția Mediului emit la solicitarea deținătorilor legali de terenuri,
acceptul pentru desfășurarea activității de incendiere, doar în cazurile care se încadrează în
situația de mai sus și în baza următoarelor acte:
- Act doveditor de la Direcția Fitosanitară privind prezența bolilor sau dăunătorilor pe
terenurile ce fac obiectul solicitării;
- Notificare către ISUJ Argeș din care să reiasă asumarea conformării cu prevederile
în domeniu ale OMAI 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva
incendiilor;
- Adresă prin care a fost informată primăria pe raza căreia se află terenul.
Înainte de începerea lucrărilor de incendiere a vegetației uscate, se va transmite la ISUJ
Argeș și Comisariatul județean al Gărzii de Mediu data, intervalul orar și locul în care se
intenționează să se facă aceste lucrări și se va informa serviciul voluntar pentru situații de
urgență al comunei.
Obținerea permisului de lucru cu focul se face după ce proprietarul terenului a
primit acceptul de la Agenția pentru Protecția Mediului.
Emiterea permisului de lucru cu focul se face prin grija primarului de către șeful
SVSU.
Primarul împreună cu Comitetul Local pentru situații de urgență, prin intermediul
șefului SVSU și compartimentului de prevenire, va verifica respectarea legislației în vigoare
privind arderea vegetației uscate și va sancționa persoanele care se fac vinovate de
încălcarea acesteia, precum și inacțiunea persoanelor fizice și juridice aflate în apropierea
incendiilor produse la miriști, pășuni și fânețe.

PREVEDERI GENERALE
pentru arderea miriștii
(OMIRA/OMADR 605/579/2008, art.5, alin 1)
- condiții meteo fără vânt;
- parcelarea miriștii pe surafețe de maximum 10 ha, prin fâșii arate;
- izolarea zonei de ardere față de căi de comunicații, construcții, culturi agricole vecine,
instalații, fond forestier, prin executarea de fâșii arate;
- desfășurarea arderii numai pe timp de zi;
- asigurarea ,până la finalizarea arderii, a personalului de supraveghere și stingere a
eventualelor incendii;
- asigurarea pentru suprafețe de ardere mai mici de 5 ha, a substanțelor și mijloacelor de
stingere necesare;
- asigurarea pentru suprafețe de ardere mai mari de 5 ha, a unui plug, a unei cinsterne cu
apă, a mijloacelor de tractare și a personalului de deservire;
- arderea miriștii, în cazul terenurilor în pantă, se face pornind din partea de sus a pantei.
PREVEDERI GENERALE
pentru arderea vegetației uscate și a resturilor vegetale
(OMIRA/OMADR 605/579/2008, art.6, alin 1)
- condiții meteo fără vânt;
- colectarea în grămezi a resturilor vegetale în cantități mici pt ca arderea să poată fi
controlată;
- executarea arderii în zone care să nu permită propagarea focului la fondul forestier sau
construcții și să nu afecteze rețeaua electrică;
- curățarea de vegetație a suprafeței din jurul fiecărei grămezi pe o distanță de 5 metri.
- desfășurarea arderii numai pe timp de zi;
- asigurarea mijloacelor pentru stingerea eventualelor incendii;
- supravegherea permanentă a arderii;
- stingerea totală a focului înainte de părărsirea locului arderii;
- interzicerea acoperirii cu pământ a focarelor.
La terminarea lucrului, permisul de lucru cu foc se predă de către executant
șefului SVSU.

CONTRAVENȚII
- contravenție de la 3000 la - 6000 lei pentru persoane fizice și de la 25000 la
50000 lei pentru persoane juridice pentru nerespectarea obigației proprietarilor și
deținătorilor de terenuri cu titlu sau fără titlu, de nu arde miriştile, stuful, tufărişurile sau
vegetaţia ierboasă fără acceptul autorităţii competente pentru protecţia mediului şi fără
informarea în prealabil a serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă (OUG
195/2005 privind protecția mediului, art 94, lit.n).
- contravenție de la 1001 la - 2500 lei - persoana care nu anunță, prin orice mijloc,
serviciile de urgență, primarul sau poliţia dacă observa un incendiu şi, după caz, nu ia măsuri,
după posibilităţile sale, pentru limitarea şi stingerea incendiului (Legea 307/2006, art 44/II,
lit a);
- contravenție de la 2501 la - 5000 lei - inacțiunea persoanelor fizice şi juridice aflate
în apropierea incendiilor produse la păduri, plantaţii, culturi agricole, miriști, păşuni şi fanete
şi care nu intervin imediat cu mijloacele de care dispun pentru limitarea şi stingerea acestora
(Legea 307/2006, art 44/III, lit a);
- contravenție de la 2500 la - 5000 lei- nerespectarea distanțelor de securitate la
incendiu ori neasigurarea unor măsuri alternative la amplasarea depozitelor de furaje şi
plante tehnice, pentru a impiedica propagarea incendiilor la vecinătăţi (HGR 537.2007, art.1,
pct.4, lit. l) ;
- contravenție de la 100 la - 500 lei- depozitarea cenușii fierbinti sau a jăraticului în
alte locuri decât cele special amenajate, precum şi neluarea măsurilor pentru stingerea
acestora în condiţii de vant (HGR 537.2007, art.1, pct.1, lit. d);
- contravenție de la 500 la - 1000 lei- folosirea autovehiculelor de transport sau a
maşinilor şi utilajelor agricole fără dispozitive ori site parascantei, în situaţiile în care
reglementările tehnice prevăd aceasta (HGR 537.2007, art.1, pct.2, lit. h);
- contravenție de la 500 la - 1000 lei- fumatul în locurile cu pericol de incendiu,
stabilite prin regulamente interne (HGR 537.2007, art.1, pct.1, lit. k);
- contravenție de la 1000 la - 2500 lei- nestabilirea şi nemarcarea de către persoanele
în drept a locurilor în care sunt interzise utilizarea focului deschis, efectuarea lucrărilor de
sudare, tăiere, lipire sau a altor asemenea operaţiuni cu pericol de incendiu (HGR 537.2007,
art.1, pct.3, lit. i);
- contravenție de la 1000 la - 2500 lei- blocarea sau neintretinerea în bune condiţii a
drumurilor, a platformelor şi a căilor speciale de acces pentru autospeciale, utilaje şi alte
mijloace, precum şi pentru personalul de intervenţie în caz de incendiu (HGR 537.2007,
art.1, pct.3, lit. l);
- contravenție de la 1000 la - 2500 lei- blocarea accesului la instalaţiile,
echipamentele, mijloacele şi accesoriile de stingere a incendiilor (HGR 537.2007, art.1,
pct.3, lit. m);
- contravenție de la 1000 la - 2500 lei- nerealizarea tratarii sau protejării, conform
reglementărilor tehnice, a elementelor de construcţie şi a materialelor cu substanţe de
termoprotectie ori ignifuge, precum şi executarea operaţiunilor respective de către persoane

neatestate sau utilizarea în acest scop de produse necertificate (HGR 537.2007, art.1, pct.3,
lit. o);
- contravenție de la 1000 la - 2500 lei- arderea resturilor vegetale, gunoaielor,
deşeurilor şi a altor materiale combustibile, fără obţinerea permisului de lucru cu foc şi fără
luarea măsurilor pentru împiedicarea propagarii focului la vecinătăţi (HGR 537.2007, art.1,
pct.3, lit. r);
- contravenție de la 1000 la - 2500 lei- 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 (HGR 537.2007, art.1, pct.3, lit. s);
- contravenție de la 2500 la - 5000 lei- executarea lucrărilor de sudare, tăiere, lipire
sau a altor asemenea lucrări în locuri în care acestea sunt interzise prin reglementări tehnice
sau prin dispoziţii interne, fără permis de lucru cu foc ori fără a fi asigurate toate măsurile şi
condiţiile menţionate în permisul de lucru cu foc (HGR 537.2007, art.1, pct.4, lit. f);
- contravenție de la 2500 la - 5000 lei- exploatarea sau utilizarea sistemelor,
instalaţiilor, dispozitivelor şi echipamentelor tehnice, aparatelor, maşinilor şi utilajelor de
orice categorie în condiţii care creează risc de incendiu, din cauza nerespectării
instrucţiunilor de funcţionare sau de apărare impotriva incendiilor (HGR 537.2007, art.1,
pct.4, lit.af);
- contravenție de la 5000 la - 10000 lei- împiedicarea în orice mod a personalului
serviciilor profesioniste, voluntare sau private pentru situaţii de urgenta sa isi exercite
drepturile şi obligaţiile legale în domeniul apărării impotriva incendiilor (HGR 537.2007,
art.1, pct.5, lit. e);

