ROMÂNIA
JUDEŢUL DÂMBOVIŢA
PRIMĂRIA COMUNEI VULCANA PANDELE
Comuna Vulcana Pandele, str. Principală, nr. 9
Tel.0245708728, e-mail office@vulcanapandele.ro
Webpage www.vulcanapandele.ro

REGULI PENTRU UTILIZAREA
FOCULUI DESCHIS
 Utilizarea focului deschis in locuri cu pericol de
incendiu, pe timp de vânt, de uscaciune avansata
este interzisă;
 În perioadele de caniculă si secetă prelungita arderea
miristilor, vegetației uscate și a resturilor vegetale
este interzisă;
 Utilizarea focului deschis nu se admite la distante mai
mici de 40m fata de locurile cu pericol de explozie
(gaze si lichide combustibile, vapori inflamabili,
explozivi etc.), respectiv 10m fata de materiale sau
substante combustibile (lemn, hartie, textile, etc.)
fara a fi supravegheat si asigurat prin masuri
corespunzatoare;
A) Arderea miristii se face cu respectarea urmatoarelor
prevederi generale:
a) Conditii meteorologice fara vânt;
b) Parcelarea miriștii în suprafețe de maximum
10ha, prin fâșii arate;
c) Izolarea zonei de ardere față de căi de
comunicație, construcții,culturi agricole vecine,
1

instalații, fond forestier, prin executarea de fâșii
arate;
d) Desfășurarea arderii numai pe timp de zi;
e) Asigurarea
până
la
finalizarea
arderii
a
personalului de supraveghere si stingere a
eventualelor incendii;
f) Asigurarea pentru suprafete de ardere mai mici
de 5ha a substanțelor și mijloacelor de stingere
necesare;
g) Asigurarea, în cazul suprafetelor de ardere mai
mari de 5ha, a unui plug, a unei cisterne cu apa,
a mijloacelor de tractare si a personalului de
deservire ;
h) Pe terenurile in panta, arderea miristii se face
pornind din partea de sus a pantei .
B) Arderea vegetației uscate si a resturilor vegetale
se executa cu respectarea urmatoarelor prevederi
generale:
a) Conditii meteorologice fara vânt;
b) Colectarea în gramezi a vegetației uscate si a
resturilor vegetale in cantități astfel incat
arderea sa poate fi controlată;
c) Executarea arderii in zone care să nu permită
propagarea focului la fondul forestier /construcții
și sa nu afecteze rețelele electrice, de
comunicații, conductele de transport gaze
naturale, produsele petroliere ori alte bunuri
materiale combustibile;
d) Curatarea de vegetație a suprafetei din jurul
fiecarei gramezi pe o distanta de 5m;
e) Desfășurarea arderii numai pe timp de zi;
f) Asigurarea mijloacelor si materialelor pentru
stingerea eventualelor incendii;
g) Supravegherea permanenta a arderii;
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h) Stingerea totala a focului înainte de părăsirea
locului arderii;
i) Interzicerea acoperirii cu pământ a focarelor.

- ARDEREA MIRISTII, VEGETATIEI USCATE SI A
RESTURILOR VEGETALE SE EXECUTA NUMAI
DUPA OBTINEREA PERMISULUI DE LUCRU CU
FOCUL
DESCHIS,
CONFORM
PREVEDERILOR
NORMELOR GENERALE DE APARARE IMPOTRIVA
INCENDIILOR,
APROBATE
PRIN
ORDINUL
MINISTRULUI ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR
NR.163/2007.
- Se exceptează de la prevederea de mai sus
(obținerea permisului de lucru cu focul deschis)
executarea arderii vegetatiei uscate si a resturilor
vegetale in cadrul gospodariei cetatenesti.

ÎN PERIOADELE DE CANICULĂ ŞI SECETĂ
PRELUNGITĂ ARDEREA MIRIŞTII, VEGETAŢIEI
USCATE ŞI A RESTURILOR VEGETALE ESTE

INTERZISĂ.
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