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- Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență -  

 

R E C O M A N D Ă R I 
PRIVIND ARDEREA DE VEGETAŢIE USCATĂ ŞI  

PROTECȚIA POPULAȚIEI PE TIMPUL CANICULEI 
 
 

PREVENIREA INCENDIILOR DE VEGETAȚIE ȘI DE MIRIȘTI 
 
Distrugerea prin ardere a deşeurilor, resturilor menajere şi vegetaţiei uscate se efectuează cu respectarea 

prevederilor art. 52, alin. 3, lit. b şi art. 94, alin. 1, lit. n din Legea nr. 265/2006 pentru aprobarea 
O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului respectiv art. 4 și art. 7 din Dispozițiile generale de 
apărare împotriva incendiilor pe timpul utilizării focului deschis la arderea de miriști, vegetație uscată și 
resturi vegetale, aprobate prin Ordinul comun nr. 605/579/2008 al M.I.R.A și M.A.D.R. 

În condițiile în care se obțin aprobările cerute de legislația în vigoare, arderea miriștii se face cu 
respectarea următoarelor măsuri: 

- condiții meteorologice fără vânt; 
- parcelarea miriștii în suprafețe de maximum 10 ha, 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 activității de ardere, obligatoriu 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 (rezervoare cu apă, stingătoare, etc.); 
- asigurarea în cazul suprafețelor de ardere mai mari de 5 ha a unui plug, a unei cisterne cu 

apă, a mijloacelor de tractare și a personalului de deservire; 
Nerespectarea prevederilor de mai sus constituie contravenţie iar arderea stufului, tufărişului şi vegetaţiei 

ierboase din ariile protejate constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare sau cu amendă. 
Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 1000 lei la 2500 lei, conform HGR 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.  

Inacţiunea persoanelor fizice şi juridice aflate în apropierea incendiilor produse la păduri, plantaţii, culturi 
agricole, mirişti, păşuni şi fâneţe şi care nu intervin imediat cu mijloacele de care dispun pentru limitarea şi 
stingerea acestora se sancţionează cu amendă de la 1000 lei la 2500 lei, conform Legii nr. 307/2006 privind 
apărarea împotriva incendiilor. 

 Reamintim cetăţenilor că este interzisă aruncarea la întâmplare a ţigărilor, chibriturilor sau a 
altor obiecte aprinse, precum şi faptul că focurile în aer liber cum sunt cele pentru arderea miriştilor, 
tufărişurilor, stufului sau a vegetaţiei ierboase, nesupravegheate sau efectuate pe timp de vânt puternic, pot 
degenera în incendii de proporţii cu efecte grave asupra securităţii vieţii, bunurilor și a 
animalelor. 
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MĂSURI ȘI REGULI DE PREVENIRE ÎN PERIOADA 
CANICULEI 

 
 DEPLASĂRILE sunt recomandate ÎN PRIMELE ORE ALE DIMINEȚII SAU SEARA, pe cât posibil prin 

zone umbrite, alternând deplasarea cu repausul, în spații dotate cu aer condiționat (magazine, spații 
publice); 

 PURTAȚI HAINE LEJERE, subțiri, deschise la culoare, pălării și ochelari de soare; 

 CONSUMAȚI 1,5 - 2 LITRI DE LICHIDE pe zi, nu prea reci, apă, sucuri naturale din fructe și ceaiuri 
călduțe (ex. soc, mușețel, urzică); 

 CONSUMAȚI FRUCTE ȘI LEGUME (pepene, prune, roșii) SAU IAURT (echivalentul unui pahar cu 
apă), mâncați echilibrat și variat în special produse cu valoare calorică mică; 

 EVITAȚI AGLOMERAȚIILE, EXPUNEREA LA SOARE, EFORTUL FIZIC INTENS între orele 11.00-
18.00; 

 EVITAȚI BĂUTURILE CE CONȚIN COFEINĂ (cafea, ceai, cola) sau zahăr (sucurile carbogazoase) în 
cantitate mare; 

 EVITAȚI PE CÂT POSIBIL ALIMENTELE CU UN CONȚINUT SPORIT DE GRĂSIMI, în special de 
origine animală; 

 MENȚINEȚI LEGĂTURA CU PERSOANELE ÎN VÂRSTĂ (rude, vecini, persoane cu dizabilități) 
interesându-vă de sănătatea acestora și oferiți-le asistență ori de câte ori au nevoie; 

 NU LĂSAȚI COPIII/ animalele de companie singuri/ singure în autoturisme; 

 NU CONSUMAȚI ALCOOL – vă deshidratează și vă transformă într-o potențială victimă a caniculei; 

 CEREȚI SFATUL MEDICULUI DE FAMILIE la cel mai mic semn de suferință, manifestat de 
dumneavoastră sau copilul dumneavoastră; 

 PERSOANELE CARE SUFERĂ de diferite afecțiuni ÎȘI VOR CONTINUA TRATAMENTUL, conform 
indicațiilor medicului. Este foarte util ca în perioada caniculară să se consulte cu medicul curant, în 
vederea adaptării schemei terapeutice la condițiile existente; 

 Pentru ameliorarea condițiilor LA LOCUL DE MUNCĂ se va reduce intensitatea și ritmul activităților 
fizice, SE VA ALTERNA EFORTUL DINAMIC CU CEL STATIC ȘI SE VOR ALTERNA PERIOADELE 
DE LUCRU CU CELE DE REPAUS, în locuri umbrite ori ventilate corespunzător. 

Protecţia persoanelor angajate, pe vreme caniculară este reglementată, prin O.U.G. nr. 
99/2000. 

PREȘEDINTELE CLSU FĂLTICENI 
Primar, 

Prof. Gheorghe-Cătălin COMAN 
 
 
 
 

Responsabil SVSU 
Ref. princ. COŢOFREI Vasile 

 

Redactat,  
Insp. asist. Giosanu Petru-Ovidiu 
 
 

 

NOTĂ: Se publică pe site-ul oficial al Primăriei și/sau socializare,  pentru informarea generală a populației. 
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