
 
 
 
 
 
 
 
 

Arderea miriştii, vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale se execută numai după obţinerea permisului de lucru cu focul, conform prevederilor Normelor 
generale de apărare împotriva incendiilor, aprobate prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 163/2007. 

Arderea vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale se execută cu respectarea următoarelor prevederi generale: 

• condiţii meteorologice fără vânt; 
• colectarea în grămezi a vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale în cantităţi 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; 
• curăţarea de vegetaţie a suprafeţei din jurul fiecărei grămezi pe o distanţă de 5 m; 
• 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. 

Emiterea permisului se face prin grija primarului de către şeful Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă (SVSU) sau persoana desemnată în acest sens. 

Distrugerea prin ardere a deşeurilor, resturilor menajere şi vegetaţiei uscate se efectuează cu respectarea prevederilor art.52, alin.3, lit.b şi art.94, alin1, lit.n din Legea 
nr.265/2006 pentru aprobarea O.U.G. nr.195/2005 privind protecţia mediului, care se referă la obligativitatea obţinerii acceptului Agenţiei de Protecţia Mediului şi informarea în 
prealabil a SVSU în cazul arderii miriştilor, stufului sau vegetaţiei ierboase, respectiv interzicerea folosirii focului deschis pe teritoriul ariilor naturale protejate. 

Pe timpul arderii resturilor vegetale cetăţenii sunt obligaţi: 

• să menţină focul în perimetrul aprobat şi asigurat; 
• să supravegheze permanent zona în care efectuează arderea resturilor vegetale 
• să asigure dotarea minimă cu mijloace de primă intervenţie; 
• să anunţe imediat SVSU al localităţii, primăria şi pompierii militari, în situaţia în care există pericolul extinderii focului în afara perimetrului aprobat. 

Arderea miriştilor, stufului, tufărişului şi vegetaţiei ierboase, dacă au fost de natură să pună în pericol viaţa sau sănătatea umană, 

animală sau vegetală constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 1 an  în conformitate cu art. 98 din O.U.G. nr. 

195/22.12.2005 , coroborat cu art 96 alin (1) pct 9 din OUG 195/2005 privind protectia mediului, aprobata cu modificari si completari prin 

Legea 256 / 2006 cu modificarile ulterioare 

Se sancționează cu  AMENDĂ CONTRAVENȚIONALĂ de la: 3.000 lei la 6.000 lei pentru persoane fizice , 25.000 lei la 50.000 lei pentru 

persoane juridice , arderea fără acceptul autorităţii competente pentru protecţia mediului şi fără informarea în prealabil a serviciului 

voluntar pentru situaţii de urgenţă. Art. 96, pct. 9 din O.U.G. Nr. 195/2005 . 


