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STIMAȚI LOCUITORI, STIMAȚI FERMIERI, 

Vă rugăm să citiți și să respectați următoarele instrucțiuni! 

 

IMPORTANT! 

Anunț cu privire la arderea de mirişti, vegetaţie uscată și a resturilor vegetale în 
perioada de caniculă și secetă prelungită 

 

 
Avertizare ISU: „Arderea miriștilor și a vegetației uscate este interzisă!”  

Se aplică amenzi de până la 5 mii de lei 
 
 

Deoarece în această perioadă se observă o tendință de creștere numărului de incendii 
de vegetație uscată, care pot pune în pericol viețile cetățenilor, bunurile materiale ale acestor 
și mediul înconjurător, facem apel la toți proprietarii de terenuri agricole / administratorilor 
acestora să manifeste responsabilitate în ceea ce privește prevenirea incendiilor de vegetație 
uscată și miriște și să ia toate măsurile necesare pentru a împiedica producerea lor.  

Pentru ca riscul izbucnirii incendiilor (şi din cauza țigărilor aruncate la întâmplare de 
către trecători să fie eliminat, solicităm fermierilor și proprietarilor de terenuri agricole aflate 
în apropierea căilor de acces, păduri sau drumuri de acces să realizeze FȂȘII ARATE de 
aproximativ 20 – 50 de metri. 

Le reamintim cetățenilor că, potrivit Hotărârii Guvernului României nr. 537/2007 
privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele de prevenire şi stingere a 
incendiilor, vor fi aplicate amenzi de până la 2500 de lei pentru efectuarea unor lucrări de 
ardere a resturilor vegetale fără întrunirea condiţiilor legale şi, respectiv, fără luarea măsurilor 
de evitare a propagării la construcţii, depozite, culturi agricole, păduri, plantaţii şi alte 
vecinătăţi.  

De asemenea, conform art.1, alin. 3, lit. ( r ) și (s) din H.G.R. nr. 537 din 6 iunie 2007 
privind  stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele de prevenire şi stingere  a 
incendiilor, facem mențiunea că se sancționează cu amendă de la 1000 lei la 2500 lei, 
arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi a altor materiale  combustibile, 
fără obţinerea permisului de lucru cu foc şi fără luarea măsurilor pentru împiedicarea 
propagării focului la vecinătăţi;  amenajarea locurilor pentru utilizarea focului deschis 
în condiţii şi la distanţe care favorizează propagarea focului la construcţii, depozite, 
culturi agricole, păduri, plantaţii şi alte vecinătăţi.  



Totodată se sancţionează cu amendă de la 2500 lei la 5000 lei „inacțiunea 
persoanelor fizice și juridice aflate în apropierea incendiilor produse la păduri, 
plantații, culturi agricole, miriști, pășuni și fânețe și care nu intervin imediat cu 
mijloacele de care dispun pentru limitarea și stingerea acestora”, iar „neanunțarea, prin 
orice mijloc, a serviciilor de urgență, a primarului sau a poliției de către persoana care 
observă un incendiu și, după caz, neluarea măsurilor, după posibilitățile sale, pentru limitarea 
și stingerea acestuia” poate fi sancționată cu amendă de la 1001 la 2500 de lei. 

Conform Ordinului nr. 605/579 din 2008 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale 
de  apărare împotriva incendiilor pe timpul utilizării focului  deschis la  arderea de 
mirişti, vegetaţie uscată și a resturilor vegetale în  arderea miriștii, vegetaţiei  uscate  
și a resturilor vegetale  este interzisă. 

- Arderea miriștii, a vegetației uscate , și a resturilor vegetale se execută numai 
după obținerea permisului de lucru cu focul deschis. 

- Emiterea  permisului de  lucru cu foc deschis se face prin grija primarului de 
către șeful serviciului voluntar pentru situații de urgență. 

           Se exceptează de la aceste prevederi executarea arderii vegetaţiei uscate şi a 
resturilor vegetale în cadrul gospodăriei cetăţeneşti. 

 

 

 

 



 
MĂSURI DE PREVENIRE A INCENDIILOR LA  ARDEREA MIRIŞTILOR 

•        condiţii meteorologice fără vânt; 

•        parcelarea miriştii în suprafeţe de maximum 10 ha, prin fâşii arate; 

•        izolarea zonei de ardere faţă de căi de comunicaţie, construcţii, culturi agricole 
vecine, instalaţii, fond forestier, prin executarea de fâşii arate; 

•        desfăşurarea arderii numai pe timp de zi; 

•        asigurarea până la finalizarea arderii a personalului de supraveghere şi stingere a 
eventualelor incendii; 

•        asigurarea pentru suprafeţe de ardere mai mici de 5 ha a substanţelor şi mijloacelor 
de stingere necesare; 

•        asigurarea, în cazul suprafeţelor de ardere mai mari de 5 ha, a unui plug, a unei 
cisterne cu apă, a mijloacelor de tractare şi a personalului de deservire; 

•        pe terenurile în pantă, arderea miriştii se face pornind din partea de sus a pantei. 

  

MĂSURI DE PREVENIRE A INCENDIILOR LA  ARDEREA VEGETAŢIEI USCATE  
ŞI A RESTURILOR VEGETALE 

 
- condiţii meteorologice fără vânt; 

- colectarea în grămezi a vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale în cantităţi astfel 
încât arderea să poată fi controlată; 

- executarea arderii în zone care să nu permită propagarea focului la fondul 
forestier/construcţii şi să nu afecteze reţelele electrice, de comunicaţii, conductele de 
transport gaze naturale, produsele petroliere ori alte bunuri materiale combustibile; 

- curaţarea de vegetaţie a suprafeţei din jurul fiecărei grămezi pe o distanţă de 5m; 

- -desfăşurarea arderii numai pe timp de zi; 

- asigurarea mijloacelor şi materialelor pentru stingerea eventualelor incendii; 

- supravegherea permanentă a arderii; 

- stingerea totală a focului înainte de părăsirea locului arderii; 

- interzicerea acoperirii cu pământ a focarelor. 

 
 



 

 


