
1Pentru aprobarea nonnelor privind ecoconditionalitatea Tn cadrul schemelor î m<tsurilor de sprijin pentru fermieri in Rom^nia, cu modificSrile si completarile ulterioare;
2Art. 94 lit. n) din OUG nr. 195/2005 privind protcclia mediului, cu moclificSrile si completarile ulterioare (aprobatfl cu modificari prin Legea nr. 265/2006)

reglementarilor privind utilizarea focului deschis conform Ordinalui
ministrului internelor ^i reformei administrative si al ministrului
agriculturii ^i dezvoltdrii rurale nr. 605/579/2008^. precum i Ordimdui

ministrului administrafiei si internelor nr. 163/2007 - art. 97.

4.Arderea miristii se face cu respectarea urmatoarelor prevederi generale:
a)condijii meteorologice fara vant;
b)parcelarea miritii in suprafete de maximum 10 ha, prin fiiii arate;
c)izolarea zonei de ardere fata de ciai de comunicape, constructii. culturi
agricole vecine, instalatii, fond forestier, prin executarea de faii arate;
d)desfaurarea arderii nmnai pe timp de zi;
e)asigurarea pana la fmalizarea arderii a personalului de supraveghere si
stingere a eventualelor incendii;
1) asigurarea pentru suprafete de ardere mai mici de 5 ha a substanfelor i
mijloacelor de stingere necesai'e;
g) asigurarea, in cazul suprafetelor de ardere mai mari de 5 ha, a unui plug,
a unei cisteme cu apa, a mijloacelor de tractare si a personalului de
deservire;

5.Pe terenurile in panta, arderea miri^tii se face pornind din partea de sus a
pantei.

6.Arderea vegetatiei uscate i a  resturilor  vegetale se executa cu
respectarea urmatoarelor prevederi generale:
a)condipi meteorologice fara vant;
b)colectarea in gramezi a vegetapei uscate i a resturilor vegetale in
cantitap astfel incat arderea sa poata fi conti'olata;
c)executarea arderii in zone care sa nu permita propagarea focului la
fondul  forestier/construcpi $i   sa nu afecteze  re^elele electrice,  de
cpmunjcapi, conductele de transport gaze naturale, produsele petroliere ori
alte bunuri materiale combustibile;

OMIRA nr. 605/2008 pentru aprobarea Dispozifiilor generale de aparare
impotriva incendiilor pe timpul utilizarii focului deschis la arderea de miristi,
vegela/ie uscata si resturi vegetale (EXTRAS)
Definitii:   1. Miri$tea este terenul agricol pe care au ramas, dupa recoltare,

partile inferioare ale tulpinilor de cereale paioase sau ale altor
plante cultivate;

2.Prin vegetape uscata se Tntelege plantele i copacii cu radacina
in pamant care s-au uscat ^i care nu se mai utilizeaza in sistemul
economic.

3.Resturile vegetale sunt deseurile vegetale rezultate in urma
activitatilor de curatare a copacilor, arbustilor, zonelor de siguranta
de-a lungul cailor ferate i drumurilor, de rarire a padurilor i altele

asemenea.

Mftsuri de prevenire a incendiilor
1.In perioadele de canicula si seceta prelungita arderea miritii, vegetatiei
uscate i a resturilor vegetale este interzisa.
NOl'A: Cu exceptia conditiilor mctcoroloyicc prcci/atc unlerior, arderea miri$tii. vegeta|iei uscale 51 a reslurilor
vegetale puate fi inlorzisii pe 0 perioadii de tinip sau intre unumite intervale orare ale zilei prin ordin al prefcetului.
Respectare.it prevedcrilor eslc vcriftcatA de primar impreuna cu comitetul local pentru situu^i dc urgen|it, prin ^eful
serviciului voluntar pentni situa(ii de nrgcnlfl sau 0 pcrsoanft clcscmnatS in acest setts; Primarii sunt obliga^i s3 aduefl
la cuno^tin)a populafiei perioadele in care so intcrzicc arderea mirijtii, vegetafiei useate si a reslurilor vegetale.

2.Arderea vegetatiei useate si a resturilor vegetale este strict interzisa
daca nu se impune ca o masura exceptiona^ in cazuri de carantina
fitosanitara, pentru prevenirea raspandirii unor boli sau daunatori specific!,
conform standardelor privind bunele condipi agricole .i de mediu ale
terenurilor (GAEC 6.2) reglemcntate prin Ordinal mimslrului agriculturii si
dezvoltdrii rurale nr. 352/20/51;

3.Arderea vegetatiei useate i a resturilor vegetale se poatc executa numai cu
acordul autoritatii  competente  pentru protec(ia mediului si  dupa
informarea serviciilor voluntare pentru situafii de urgenta2, cu respectarea

Reguli si masuri de aparare impotriva incendiilor pe timpul utilizarii focului deschis
la arderea de miriti, vegeta^ie uscata i resturi vegetale



1 pentru aprobarea Dispozitiilor generale de aparare Tmpotriva incendiilor pe timpul utilizarii focului deschis la arderea de miri?ti, vegetatie uscatS i resturi vegetale

11. In ceea ce priveste modul de comportare pe care trebuie sa il adopte
participantii la trafic facem unnatoarele recomandari:

,,daca de afldm in men"

-evitarea patrunderii in zona de fum, iar daca am fost surprini de acesta nu
trebuie sa oprim pe loc;
-anuntarea incendiului prin numarul de urgenta 112 i transmiterea tuturor
informapilor utile pentru pompieri (locul producerii, clirecfia de propagare
a focului, dacd sunt sau nu persoane surprinse); pe timpul apelului
operatorii transmit indicatii in func^ie de natura evenimentului;
-incbiderea geamurilor si comutarea instalatiei de climatizare pe modul
recirculare, pe timpul traversarii zonei;
-daca traficul este deja restrictionat, trebuie mentinuta libera banda de
urgenta pentru accesul autospecialelor de pompieri.

,,dacd sun tent in stationare"

-parasirea zonei de manifestare a fumului i semnalizarea celorlalfi
particip^m^i la trafic asupra evenimentului;
-indepartarea de autovehicul si respectarea indicafiilor primite din partea
autoritatilor;
-pe timpul traversarii zonei de pericol trebuie protejate caile respiratorii cu
ajutorul unui material textil umezit.

d)cura^area de vegeta^e a suprafefei din jurul fiecarei gramezi pe o distan^a
de 5 m;
e)desia^urarea arderii numai pe tirap de zi;
f)asigurarea mijloacelor i materialelor pentru stingerea eventualelor incendii;
g)supravegherea permanenta a arderii;
h) stingerea totala a focului inainte de parasirea locului arderii;
i) interzicerea acoperirii cu pamant a focarelor.
NOTA: Primarii sunt obligati sa aducfi la cuno$tlnta cetatenilor prevederile generalc $i
specifice care trebuie sS fie respectate cand executS arderi de miri?ti, vegetatie uscatfl $i
resturi vegetale.

7.Arderea miristii, vegetatiei uscate ^i 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 $i intemelor m". 163/2007. Se excepteaza doar executarea
arderii  vegetatiei uscate fi a resturilor vegetale in cadrul gospodariei
cetateneti.

8.Emiterea permisului se face prin grija primarului de c&tre eful serviciului
voluntar pentru situafii de urgen^a sau persoana desemnata in acest sens.

9.in condipile respectarii, dupa caz, a prevederilor mentionate. primarul
transmite un exemplar din permisul de lucru cu focul celui care solicita
pemriterea executarii arderii miristii, vegetatiei uscate sau resturilor vegetale,
iar pe eel de-al doilea serviciului public voluntar pentru situatii de urgenfa.

10.Incendiile de vegeta^ie uscata care se produc in apropierea cailor de
circulatie principale pot constitui cauze ale unor accidente rutiere, soldate cu
pierderi de vieti omenesti, ca urmare a scaderii vizibilitatii pe drumurile
publice, generata de acoperirea carosabilului cu cantitati mari de fum.


