
MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR  

           INSPECTORATUL PENTRU  

      SITUATII DE URGENTA” BUCOVINA” AL 

                   JUDETULUI   SUCEAVA  

ANUNT 
 

 Pentru prevenirea aparitiei unor inceputuri de incendii sau chiar incendii pe timpul recoltarii cerealelor paioase aveti obligatia: 
 

- interzicerea fumatului si focului deschis in zona parcelelor de recoltare; 
- arderea miristilor in alte conditii decat cele stabilite de OMAI 605/05.09.2008 
- interzicerea depozitarii paielor si furajelor la o distanta mai mica de 15 m fata de cladirile de locuit  
 

Extras din OMAI 605/05.09.2008: 
Art. 4. - (1) În perioadele de caniculã si secetã prelungitã arderea miristii, vegetatiei uscate si a resturilor vegetale este interzisã. 
 (2) Respectarea prevederilor alin. (1) este verificatã de primar împreunã cu comitetul local pentru situatii de urgentã, prin seful serviciului voluntar 
pentru situatii de urgentã sau o persoanã desemnatã în acest sens. 
 (3) Cu exceptia conditiilor meteorologice de la alin. (1), arderea miristii, vegetatiei uscate si a resturilor vegetale poate fi interzisã pe o perioadã de 
timp sau între anumite intervale orare ale zilei prin ordin al prefectului. 
  
 Art. 5. - (1) Arderea miristii se face cu respectarea urmãtoarelor prevederi generale:  
a) conditii meteorologice fãrã vânt; 
 b) parcelarea miristii în suprafete de maximum 10 ha, prin fâsii arate; 
 c) izolarea zonei de ardere fatã de cãi de comunicatie, constructii, culturi agricole vecine, instalatii, fond forestier, prin executarea de fâsii arate; 
 d) desfãsurarea arderii numai pe timp de zi; 
 e) asigurarea pânã la finalizarea arderii a personalului de supraveghere si stingere a eventualelor incendii; 
 f) asigurarea pentru suprafete de ardere mai mici de 5 ha a substantelor si mijloacelor de stingere necesare; 
 g) asigurarea, în cazul suprafetelor de ardere mai mari de 5 ha, a unui plug, a unei cisterne cu apã, a mijloacelor de tractare si a personalului de 
deservire;  
(2) Pe terenurile în pantã, arderea miristii se face pornind din partea de sus a pantei. 
  
 Art. 6. - (1) Arderea vegetatiei uscate si a resturilor vegetale se executã cu respectarea urmãtoarelor prevederi generale:  
a) conditii meteorologice fãrã vânt; 
 b) colectarea în grãmezi a vegetatiei uscate si a resturilor vegetale în cantitãti astfel încât arderea sã poatã fi controlatã; 
 c) executarea arderii în zone care sã permitã propagarea focului la fondul forestier/constructii si sã nu afecteze retelele electrice, de comunicatii, 
conductele de transport gaze naturale, produsele petroliere ori alte bunuri materiale combustibile; 
 d) curãtarea de vegetatie a suprafetei din jurul fiecãrei grãmezi pe o distantã de 5 m; 
 e) desfãsurarea arderii numai pe timp de zi; 
 f) asigurarea mijloacelor si materialelor pentru stingerea eventualelor incendii; 
 g) supravegherea permanentã a arderii; 
 h) stingerea totalã a focului înainte de pãrãsirea locului arderii; 
 i) interzicerea acoperirii cu pãmânt a focarelor.  
(2) La executarea arderii vegetatiei uscate si a resturilor vegetale în cadrul gospodãriei cetãtenesti, conditia de la alin. (1) lit. d) nu este obligatorie . 


