
Plan de masuri pentru prevenirea arderii miristilor, stufului, 

tufarisurilor si a vegetatiei ierboasa Husi 2022 (Campanie de 

constientizare a populatiei)  

 

 

 
 

Arderea oricarui tip de deseuri este strict interzisa pe raza municipiului Husi. 

Distrugerea prin ardere a deşeurilor, resturilor menajere şi vegetaţiei uscate se 

efectuează cu respectarea prevederilor art.52, alin.3, lit.b şi art.94, alin1, lit.n din Legea 

nr.265/2006 pentru aprobarea O.U.G. nr.195/2005 privind protecţia mediului, care se 

referă la obligativitatea obţinerii acceptului Agenţiei de Protecţia Mediului respectiv 

interzicerea folosirii focului deschis pe teritoriul ariilor naturale protejate. 

Dupa acceptul Agentiei de Protectie a Mediului, este necesar obtinerea permisului 

pentru lucru cu focul de la autoritatile abilitate . Emiterea permisului se face prin grija 

primarului ,de catre seful serviciului voluntar pentru situatii de urgenta sau persoana 

desemnata in acest sens. Dupa obtinerea acestora este necesara respectarea urmatoarelor 

masuri si reglementari. 

Masuri prevenire ardere miristi  

Arderea miristii se face cu respectarea urmatoarelor prevederi generale: 

• conditii meteorologice fara vant;  

• parcelarea miristii in suprafete de maximum 10 ha, prin fasii arate; 

• izolarea zonei de ardere fata de cai de comunicatie, constructii, culturi agricole 

vecine, instalatii, fond forestier, prin executarea de fasii arate; 

• desfasurarea arderii numai pe timp de zi; 

• asigurarea pana la finalizarea arderii a personalului de supraveghere si stingere a 

eventualelor incendii; 

• asigurarea pentru suprafete de ardere mai mici de 5 ha a substantelor si 

mijloacelor de stingere necesare; 

• asigurarea, in cazul suprafetelor de ardere mai mari de 5 ha, a unui plug, a unei 

cisterne cu apa, a mijloacelor de tractare si a personalului de deservire; 



• Arderea vegetatiei uscate si a resturilor vegetale se executa cu respectarea 

urmatoarelor prevederi generale: 

• conditii meteorologice fara vant;  

• colectarea in gramezi a vegetatiei uscate si a resturilor vegetale in cantitati astfel 

incat arderea sa poata fi controlata; 

• executarea arderii in zone care sa nu permita propagarea focului la fondul 

forestier/constructii si sa nu afecteze retelele electrice, de comunicatii, conductele 

de transport gaze naturale, produsele petroliere ori alte bunuri materiale 

combustibile; 

• curatarea de vegetatie a suprafetei din jurul fiecarei gramezi pe o distanta de 5 m; 

• desfasurarea arderii numai pe timp de zi; 

• asigurarea mijloacelor si materialelor pentru stingerea eventualelor incendii; 

• supravegherea permanenta a arderii; 

• stingerea totala a focului inainte de parasirea locului arderii; 

• interzicerea acoperirii cu pamant a focarelor. 

Arderea miristii, vegetatiei uscate si a resturilor vegetale se executa numai dupa 

obtinerea permisului de lucru cu focul, conform prevederilor Normelor generale de 

aparare impotriva incendiilor, aprobate prin Ordinul ministrului administratiei si 

internelor nr. 163/2007. 

In conditiile respectarii, dupa caz, a prevederilor mentionate mai sus, primarul 

transmite un exemplar din permisul de lucru cu focul celui care solicita permiterea 

executarii arderii miristii, vegetatiei uscate sau resturilor vegetale, iar pe cel de-al doilea 

serviciului public voluntar pentru situatii de urgenta. 

Zona de siguranta a drumurilor nationale si judetene se curata obligatoriu de 

vegetatta uscata si resturile vegetale de catre administratorii acestora si, dupa caz, de 

proprietarii de drept ai terenurilor. 

In perioada coacerii si pana la recoltare se interzice fumatul, iluminatul cu flacara 

deschisa sau folosirea sub orice forma a focului deschis in lanuri, pe arii, pe miriste, in 

locurile de depozitare a paielor, in apropierea autovehiculelor ce transporta paie, in 

apropierea masinilor situate in parcurile de camp, la depozitele de alimentare cu 

carburanti, precum si in apropierea acestora la o distanta mai mica de 100 m. In aceste 

locuri se vor planta indicatoare de interzicere FUMATUL OPRIT, NU FOLOSI FOC 

DESCHIS. 

Se interzice arderea resturilor vegetale uscate, a miristilor si a paielor aflate pe 

camp, cu exceptia situatiilor deosebite cand se vor lua masuri de siguranta necesara. Art. 

85 din O.M.A.A. nr. 121/2000. 

Reguli la efectuarea secerisului si la recoltarea cu combine din lan 

Lucrarile vor incepe prin protejarea lanurilor fata de drumuri, masive paduroase 

si caile ferate cu care se marginesc prin realizarea unor fasii paralele arate, paiele si 

cerealele recoltate de pe acestea fiind evacuate in afara acestor fasii. Latimea fasiilor de 

izolare va fi de 20 m fata de drumuri si masive paduroase si de 50 m fata de calea ferata. 

Cand recoltarea se va face cu combina din lan, paiele rezultate vor fi stranse in cel 

mult 1-2 zile, efectuandu-se imediat aratul. Art. 86,88 din O.M.A.A. Nr. 121/2000. 

Alimentarea masinilor cu carburanti 

Depozitarea provizorie a carburantilor si lubrifiantilor necesari pentru lucrarile 

de recoltare se face la o distanta de minimum 100 m fata de lanuri, cereale netreierate, 

paie, fan si alte furaje, arii, bucatarii, paduri si cel putin 50 m fata de orice fel de 

constructii si cladiri sau cale ferata. 



Punctele de alimentare carburanti si lubrifianti se vor stabili cu cel putin 20 m in 

afara lanurilor si ariilor si cel putin 10 m fata de depozitul de carburanti si lubrifianti, 

apropierea masinilor la punctele de alimentare facandu-se astfel, ca tevile de esapament 

sa nu fie indreptate spre aceste puncte. Art. 74, 80 din O.M.A.A. Nr. 121/2000. 

In vederea stingerii incendiilor din lanuri, se va proceda astfel: 

Personalul care a observat incendiul va folosi mijloacele pe care le are la indemana 

pentru instiintare si alarmare. 

Localizarea si stingerea incendiului, folosindu-se dupa posibilitati apa, utilaje, 

unelte si alte mijloace initiale de interventie (maturi din nuiele, pamant nisip etc.). 

In raport de limitele suprafetelor incendiate, existenta obstacolelor naturale in 

calea propagarii incendiilor si pericolul pentru vecinatati se va proceda in primul rand 

la localizare prin crearea de zone de protectie. Pentru crearea zonei de protectie in cazul 

lanurilor se va cosi in jurul locului incendiat si se va ara si discui la marginea exterioara 

a zonei in care se coseste, o fasie lata de cel putin 5 m. Raza zonei de protectie se va stabili 

in functie de viteza de propagare a incendiului. Latimea araturii in partea spre care bate 

vantul va fi de minimum 20 m. Cositul se va face in directia opusa vantului iar cerealele 

cosite vor fi imediat evacuate. Art. 92 din O.M.A.A. Nr. 121/2000. 

Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 3.000 lei la 6.000 lei 

pentru persoane fizice si de la 25.000 lei la 50.000 lei pentru persoane juridice, arderea 

miristilor, stufului, tufarisurilor sau vegetatiei ierboase, de catre proprietarii si 

detinatorii de terenuri cu titlu sau fara titlu, fara acceptul autoritatii competente pentru 

protectia mediului si fara informarea in prealabil a serviciilor publice comunitare pentru 

situatii de urgenta. Art. 96, pct. 9 din O.U.G. Nr. 195/2005. 
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