UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ - MUNICIPIUL TULCEA

MĂSURI PRIVIND ARDEREA DE MIRIŞTII, VEGETAŢIE USCATĂ ŞI
RESTURI VEGETALE
În conformitate cu prevederile Legii nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de
apărare împotriva incendiilor şi a O.M.A.I. nr. 605/2008 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale
de apărare împotriva incendiilor pe timpul utilizării focului deschis la arderi de mirişti, vegetaţie
uscată şi resturi vegetale, în scopul prevenirii unor arderi necontrolate în cazul igienizarii
terenurilor, vă rugăm să luaţi următoarele măsuri:

MĂSURI DE PREVENIRE A INCENDIILOR
1) - In perioadele de caniculă şi secetă prelungită arderea miriştii, vegetaţiei uscate şi a
resturilor vegetale este interzisă.
2) - Respectarea prevederilor alin. (1) este verificată de primar împreună cu Comitetul
Local pentru Situaţii de Urgenţă, prin Inspectorul de protecţie civilă.
3) - Cu excepţia condiţiilor meteorologice, 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.

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 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 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 punctul d), nu este obligatorie.
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