BULETIN INFORMATIV
Arderea miriştilor - alarmă pentru cetăţeni!!!
ARDEREA MIRIŞTILOR ŞI A RESTURILOR VEGETALE
FĂRĂ PERMIS DE LUCRU CU FOC
ESTE INTERZISĂ ŞI SANCŢIONATĂ CONTRAVENŢIONAL!

Cu toate că legislaţia în vigoare interzice cu desăvârşire arderea miriştilor şi a resturilor
vegetale fără deţinerea unui permis de lucru cu foc, majoritatea cetăţenilor aleg această metodă pentru
igienizarea terenurilor şi, mai mult, lasă acţiunea nesupravegheată, producând astfel importante
pagube materiale.
De aceea, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „BANAT ” al judeţului Timiş atrage atenţia
încă o dată, atât autorităţilor, cât şi cetăţenilor, asupra responsabilităţilor ce le revin la arderea
miriştilor:
• Arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi miriştilor se efectuează numai pe
baza permisului de lucru cu foc (valabil 1 zi), emis prin grija primarului;
• Arderea se va realiza numai pe timp de zi, în condiţii meteorologice fără vânt, în
perioade fără secetă sau caniculă;
• Arderea se va realiza astfel încât să nu permită propagarea focului la fondul forestier,
la construcţii şi să nu afecteze reţelele electrice, de comunicaţii, conductele de transport
gaze naturale, produsele petroliere ori alte bunuri materiale combustibile;
• Arderea se va realiza numai după curăţarea de vegetaţie a suprafeţei din jurul fiecărei
făşii de igienizat, pe o distanţă de 5 m şi în condiţii de supraveghere permanentă a
arderii, până la stingerea totală a focului;
• Deţinătorii de păduri, a căror incendiere poate pune în pericol populaţia, bunurile sau
mediul, sunt obligaţi să ia măsuri de apărare împotriva incendiilor şi să se doteze cu
mijloace tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor;
• Persoanele fizice şi juridice care desfăşoară activităţi în limitele fondului forestier de
stat sau privat au obligaţia de a dispune de mijloace tehnice de prevenire şi stingere a
incendiilor şi de a îşi instrui personalul.
Încălcarea acestor reguli se sancţionează contravenţional, în conformitate cu H.G.R. nr. 537
din 06.06.2007, cu amenzi cuprinse între 1.000 – 2.500 lei.
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Nici o acţiune ce implică focul nu este lipsită de risc, dar lăsat nesupravegheat, acesta
poate duce la importante pagube materiale, la pierderea de vieţi omeneşti, dar şi de animale,
domestice sau sălbatice, perturbând grav, pentru o lungă perioadă de timp, echilibrul şi aşa
fragil al ecosistemului în care are loc un astfel de eveniment.
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