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Garda Naţională de Mediu, Agenţia de Plăţi ş i lntervenţi~ru AScut tură fjJ>. 
ş i Inspectoratul General pentru Situaţii de U rgenţă au elaborat Planul comun de 
măsuri pentru punerea în ap licare a Protocolului de Colaborare rivind actiunile 

e monitorizare a modului de respectare de către .fermieri a bunelor condiţii 

agricole şi de mediu referitoare la arderea miriştilor şi a resturilor vegetale pe 
terenul arabil şi la arderea pajiştilor permanente. nr. P205/ l 0.04.20 19-APTA, 
2330/GM 1 08.04 .20 19-GNM, 2848 1/08.04. ! O 19-[ ·e 1'e , c sco 
gesttonarea enomenului de incendiere a vegetaţie i uscate ele pe terenurile arabi le ş i 

pajiştile permanente, pentru limitarea 1 stoparea acestuia. 
Întrucât în multe cazuri, cetătenii ard miriştile, resturile menaj ere ori 

vegetaţi a uscată în conditii de vânt ori am lasează rămezi le ce urmează a fi 
dis ruse pn n ardere in aprop ierea şurilor, adăposturilor pentru ani male sau fura je, 
ceea ce conduce la propagarea rapidă a focului la gospodării ş i anexele acestora, 
Înregistrându-se însemnate pagube materiale, pier·deri de vieţi omeneşti şi 
chiar consecinţe grave as u ra altor seomente de activitate (circulatie rutieră i 
erov tară etc. ) şi luând în considerare prevederile Legii nr. 307 1 2006 privind 
apărare(t Împotriva incendiilor, se impune mediatizarea în rândul populaţi e i a 
măsurilor, care trebuie avute în vedere, pentru preveni rea acestor situaţii de 
w·genţ~ 

Prin urmare vă înaintăm 2 materiale de informare preventivă, după cum 
urmează : 

- "Princ ipa lele măsuri de apăra re împotriva incend iilor la efectuarea 
activ i tăţilor de ig ienizare a terenurilor agricole ş i a gospogăriil o r popul aţ ie i "; 

- "Măsuri de prevenire a incendiilor Ia arderea miri ştii , a vegetaţiei uscate ş i 

a resturilor vegetale" . 

Cu stimă, 
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PRINCIPALELE MĂSURI DE APĂRARE ÎM POTRIVA INCENDIILOR LA EFECT UAREA ACTIVITĂŢILOR 
DE I GIENIZARE A TERENURILOR AGRICOLE Ş I A GOSPOGĂRIILOR POPULA ŢI El 

Analiza stat ist i că a incendiilor ce au avut loc în ulti mii ani arată tilptul cit. in momentul in care incepe să se încălzească. 

primăvara. vara după recoltarea cerealelor păioase şi toamna se produce un număr ridicat de incendii la gospodări il e populaţiei. 
având ca princ ipală ca uză focul deschis efectuat pemru distrugerea resturilor menajere. rurajere sau a vegetaţ iei uscate d in grădini, 

curţ i şi terenurile adiacente. 
În multe cazuri, cetăţen i i ard miri şti l e. resturile menajere ori vegetaţia uscatil in condiţi i de vânt ori amplasând grămezile 

ce urmează a fi distruse prin ardere în aprop ierea şurilor. adăposturilor pentru animale sau furaje. ceea ce conduce la propagarea 
rapidă a focul ui la gospodării şi anexe le acestora, înregistrându-se însemnate pag~tbe materiale ş i chiar pierderi de vic!i omeneşti. 

Unele din aceste even imente, pe lâ ngă impactul negativ asupra calităţii solului şi a altor titctori de mediu. au condus la consecin!c 
grave ş i asupra altor segmente de activitate (ci rcu laţie rutieră ş i teroviară etc.). 

Pentru a nu pune în pericol s iguranţa cetăţeni lor. a avutului public ş i privat ş i pentru protecţia mediului se impune luarea 
măsu rilor de prevenire a incendiilor asttel : 

FOCU L DESCHIS: 
Utilizarea focului deschis în locuri cu pericol de incendiu ş i pe timp de vânt este interzisă: 
Prepararea hranei prin utilizarea focul ui deschis în incintele unită[i lor. in zonele de agrement şi în gospodarii le popu laţie i 

se face numai in locuri amenajare, în condiţi i şi la distanţe care să nu permi tă propagarea focului la con~trucţi i . depozite. culturi 
agricole, păduri.~lantaţii sau alte vecinătăţi: 

Arderea resturilor vegetale, gunoaielor. deşeu ri lor şi altor materiale combustibile. se titce in locuri special amenajare ori pe 
terenuri pregătite, cu luarea măsuri lor ce se impun pentru impiedicarea propagări i locului la vecinătăţi . as igurandu-se 
supravegherea permanentă a arderi i. precum ş i stingerea jaru lui după terminarea act i vităţi i : 

Utilizarea focu lu i deschis nu se admite la di stanţe mai mici de 40 m. fa!ă de locurile cu pericol de explozie (gaze ş i lichide 
inflamabile, vapori inflamabili etc.), respectiv 1 O m. faţă de materiale sau substanţe combustibile (hârtie, lemn. textile, ulei, bitum 
etc.), fără a fi supravegheat ş i asigurat prin măsuri corespunzătoare: 

Luarea măsurilor pentru prevenirea jocului copiilor cu focul în condiţi i ş i in locuri in care se pot produce incendi i 
constituie o obligaţie a persoanelor care răspund. potriv it legii. de creşterea. educarea ş i ingrijirea copiilor. 

Arderea miriştii , a vegetaţie i uscate şi a resturilor vegetale se face cu respectarea urmatoarelor prevederi generale: 
- condiţii meteorologice fără vânt: 
- parcelarea miriştii prin fâşi i arate, iar în cazul vegetatiei uscate ş i a restu rilor vegetale colectarea să se facă în grămezi 1 

cantităţ i astfel încât arderea să poat<i fi contro l ată : 

- izolarea zonei de ardere faţă de căi le de comunicatii. construqii. culturi agricole. f·ond torestier. prin executarea de făşi i 
arate; 

- executarea arderii în zone care să nu permită propagarea tocului la fondul forestier ş i să nu afecteze retelele electrice. de 
comunicaţ i i. conducte de transport gaze natura le. produse petroliere ori alte bunuri materiale combustibi le: 

- desfăşurarea arderi i numai pe timp de zi: 
- supravegherea permanentă a arderii ş i asigurarea până la ti nalizarea acesteia a personalu lui de supraveghere ş i st ingere a 

eventualelor incendii; 
-stingerea to tală a focului inainte de părăsirea locului arderii 
Efectuarea l ucră ri lor cu toc deschis se e:-;ec ută numai pe baza pennisului de lucru cu foc emis de admin istratorul 

operatorul ui economic 1 i nstituţi e i sau. după caz. de consil iul local tiind obl igatorii instruirea personalului. controlul ş i 
supravegherea asupra măsurilor de apru·are împotriva incendiilor. precum ş i informarea serviciu lui volun tar pentru situaţi i de 
urgenţă (se exceptează de la aceste prevederi e'ecutarea arderii vegetaţiei uscate ş i a resturi lor vegetale in cadrul gospodftriilor 
cetăţeneşt i) ; 

În ariile naturale protejate ş i în vec inătatea acestora este interzisă aprinderea şi folosirea tocului deschis in afara vetrelor 
special amenajare ş i semnalizare in acest scop de către admin istratorii sau custozii acestora; 

Este interzi să executarea tocuri lor deschise la o distanţă mai micft de 100 m. de fondu l forestier. 
Se interzice aprinderea şi menţinerea focului în dimp deschis ş i nesupravegheat. 
in zonele cu suprafeţe expuse incend iilor - culturi agricole în vegetaţie. zone de protecţie ale acestora şi păduri - se vor 

as igura benzi de protecţie potrivi t normelor în vigoare. 
Toate acti vităţile de igien izare care presupun utilizarea focului deschis se vor executa numai cu respectarea 

prevederilor an. 97 alin. 1. 3. 4, 5: art. 98 şi art. 99 alin. 3 din Norme Generale de apărare impotriva incendii lor, aprobate prin 
Ordinul Ministerului Administraţiei şi Internelor nr. 163.'2007. respectiv a prevederilor Dispoziţ i i l or Generale de apărare împotriva 
incendiilor pe timpul util izăr i i tocului deschis la arderea mirişt ii. vegetaţie i uscate resturilor vegetale. aprobate prin Ordinul comun 
al Ministeru lui Internelor şi Reformei Administrat ive şi a Ministerului Agriculturii ş i Dezvol tări i Rurale nr. 605i579 1 2008; 

Distrugerea prin ardere a resturilor vegetalc de pe terenuri ( 111iri ştik. stuful. rufărişuri le sau vegetaţia ierboasă) se face 
numai cu acceptul autorităţii competente pentru protecţia mediulu i, respectiv a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Braşov 
şi cu informarea în prealabil a ser viciului voluntar pentru si tuaţi i de urgenţiL în conformitate cu prevederile ari. 94 alin. 1. lit. 
n) din Legea nr. 2651:2006 pentru aprobarea O.U.Guvernului nr. 195/22. 12.2005. cu nwditicarile şi complet;i rilc ultcrioan:. 

FUMATUL: 
Se interzice fumatul in locuri cu pericol de incendiu sau explozie. 
Este interzisa aruncarea la în tamplare pe 111ateriale combustibile a resturilor de ţigări . 

Nerespectarea tnăsurilor lega le sus menţiona te atrage răspunderea civ ilă, contraven ţiona lă sa u penală , după caz, 
potrivit legii . 

Persoanele fizice şi juridice au obligaţia morală şi lega lă să respecte în orice împrejurare normele de prevenire şi 
stingere a incendiilor şi să nu primejduiască, prin deciziile şi faptele lor, viaţa, bunurile ş i mediul. 

ESTE MULT MAI UŞOR SĂ PREÎNTt\MPINI UN INCF.NDIU, 
OEC~\T SĂ-L STING I SAU S..\ Î NL ..\TURI URMĂRILE ACESTUIA! 



MĂSURI DE PREVENIRE A INCEND IILOR LA ARDEREA MlRISTU, A VEGETATIE[ 
USCA TE SI A RESTURILOR VEGET ALE 

În ultima perioadă în judeţul Braşov numărul de a rderi necontrolate constituie peste 27 % elin 
totalul incendiilor. Une le elin aceste evenimente, pe l ângă impactul negativ asupra calităt ii solului ş i a 
a ltor factori de mediu, a u co ndus la consecinţe grave ş i asupra unor segmente de acti vitate (circu laţie 

rutieră ş i fe roviară etc.). 
Pentru a preîntâmpina producerea uno r evenimente care să pună în pericol viaţa, bunurile şi 

mediul se impune a fi respectate cu stricteţe măsurile de apărare împotriva incend iilor. 
Arderea miriş t ii , a vegetaţ ie i uscate ş i a resturilor vegetale se face numai cu acceptul autorităţii 

competente pentt·u protecţia mediului, cu respectarea urm[ttoarelo r prevederi generale: 
- condiţii meteorologice fără vânt; 
- parcelarea miri ştii prin fâşi i arate. iar in cazul vegetaţ i ei uscate ş i a resturilor vegetale co lectarea 

să se facă în grămezi 1 cantităţi astfel încât arde rea să poată fi controlată; 

- izglarea zonei de ardere faţă de cftile de comunicaţi i , constructii, culturi agrico le, i nstal aţii. fond 
forestier, prin executarea de fâş i i a rate; 

- executarea a rderii în zone care să nu permită propagarea fo culu i la fondu l fores tier şi să nu 
a fecteze reţele le e lec trice , de comun icaţii , conducte de transport gaze naturale. produse petrol ie re ori a lte 
bunuri materiale combustibi le; 

-desfăşurarea a rderii numai pe timp de zi; 
- supraveghe rea permanentă a a rderii şi asigura rea până la fi nalizarea acesteia a personalului de 

supraveghe re ş i stingere a eventuale lor incend ii; 
- stingerea totală a focului înainte de pftrăs irea locului arderii. 
Toate activ i tăţile de igienizare care presupun utilizarea focului deschis se vor executa numai cu 

t·espectat·ea p•·evederilo•· a rt. 97 al in. l, 3, 4. 5: art. 98 ş i art. 99 a lin . 3 elin No rme Generale ele apărare 

împotriva incendiilo r. aprobate prin Ordi nul Mini sterul ui Administraţiei ş i Inte rnelor nr. 163/2007. 
respectiv a prevederi lor Dispoziţiilor Genera le ele apftrare Impotriva incend iilor, pe timpul utilizftrii 
focului deschis la arderea miri ştii . vegetaţiei uscate. resturi lor vegetale, aprobate prin Ord inul 
Ministerului Internelor ş i Reformei Administrati ve ş i a Minis terulu i Agricul turii ş i Dezvo ltării Rural e nr. 
605/5 79/2008. 

Potri vit HGR nr. 537/2007 prirind stabilirea şi sanc{ionareo contravenţiilor la norme de 
prevenire şi stingere a incendiilor constituie conlravenţ ii ş i se sancţi onează cu amendă de la 1.000 ki la 
2.500 lei: ... 

'"t) arderea resturilor vegetale. gunoaielor. deşcurilor şi a altor materiale c:nmbustihile . . fr.lrâ obţinerea 
pennisului de lucru cu foc şi.fărâ luarea mâsurilor pe111ru Împiedicarea propagâriifocu/ui la , ·ecinătă{.i: 

s) amenqjarea locurilor pentru utilizarea focului deschis in conditii şi la distanţe care .f{tvori::.cu::ă 
propagarea focului la construcţii. depozite. culturi agricole. păduri. plantaţii şi alte l'ecinâtâ(i ". 

Distrugerea prin a rdere a resturi lor vegeta le de pe terenu ri (mi ri şt i le. stu fui. tu tari şuri le sau 
vegetaţia ie rboasă) se face numai cu acceptul autorităţii competente pentru [H'otecţia mediului, 
•·espectiv a Agenţiei pentm Protecţia M ediului Braşov ş i cu info•·marca în prealabil a se•·viciului 
voluntar pentru situaţii de urgcnţ~i . în conformitate cu prevede rile art. 94 al in. 1. !it. n) din Legea nr. 
26512.006 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/22. 12.2005. cu modificările şi 

completările ulterioare. 
Net·espectarea măsul'ilot· lega le sus menţion ate atrage •·ăspunderea civi l ă, contravenţională 

sau penală, după caz, potrivit legii. 
De asemenea. nc•·espectarea măsurilo r de apăran~ împotriYa incendiilor ş i a condiţi ilor 

agricole ş i d e mediu conduce la reducc•·ca plăţilor sau excluderea de la plată a s ubvenţiilor alocate 
de Agenţ ia de P l ăţi şi [ntervenţie pentru Agricultură. în conformitate cu prevederile Ordinului comun al 
Minis terului Agriculturii ş i Dezvoltăr ii Rurale 1 Ministeru l Mediu lui ş i Păduri lor nr. 30 1 l47 din 
08.02.20 1 o. 

PERSOANELE FIZICE ŞI J URIDICE AU OBLIGAŢIA MORALĂ ŞI LEGALĂ SĂ 
RESPECTE ÎN ORICE ÎMPREJURARE NORMELE DE APĂRARE ÎMPOTRIVA 

INCENDULOR Ş I SĂ NU PRTMEJDlTIASCĂ, PRIN DEClZ llLE ŞI FA PTELE LOR, VIAŢA, 
BUNURILE ŞI MEDlUL. 


