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INFORMAREA CETĂŢENILOR 

PRIVIND INTERDICŢIA ARDERII RESTURILOR VEGETALE PE LOTURILE RECOLTATE 

 

ARDERILE  NECONTROLATE  -  UN PERICOL!!! 

       Nu este permisă arderea miriştilor şi a resturilor vegetale pe terenul arabil. 

Obiectivul este menţinerea materiei organice în sol şi prevenirea poluării atmosferei.  

Agricultorul care utilizează teren arabil (inclusiv pajişti temporare) nu trebuie să ardă miriştile 

şi/sau resturile vegetale rezultate după recoltarea culturilor (paie de cereale păioase, vreji de plante 

proteice sau de cartof, coceni de porumb, tulpini de floarea soarelui, rapiţă, inclusiv iarba rămasă după 

cosirea pajiştilor temporare etc.).  

 

ARDEREA RESTURILOR VEGETALE 

 POSIBILĂ CAUZĂ DE INCENDIU 

 

Una dintre principalele cauze de incendiu o reprezintă arderea în condiţii necorespunzătoare a resturilor 

vegetale.  

Un pericol mai mare apare atunci când arderea vegetaţiei se face în apropierea construcţiilor sau altor 

materiale combustibile, precum şi în zona fondului forestier.  

Se pot înregistra  incendii, prin utilizarea focului deschis. 

Prin foc deschis se înţelege arderea în aer liber, respectiv acea ardere care nu se desfăşoară într-un spaţiu 

închis de combustie.  

Se interzice lăsarea fără supraveghere a focului deschis.  

Aceste incendii se pot declanşa datorită nesupravegherii focurilor făcute în aer liber pentru 

distrugerea vegetaţiilor uscate de pe terenuri agricole (mirişti) sau grădini, aprinderii lor pe timp de vânt 

ori în apropierea pădurilor, locuinţelor sau furajelor.  

Scăpat de sub control, acesta se poate propaga la materialele şi elementele combustibile din 

apropiere. În aer liber principalul factor favorizant în propagarea focului îl constituie vântul, prin direcţia 

şi viteza sa. Alţi factori favorizanţi în propagarea focului sunt: prezenţa materialelor combustibile în 

apropiere (ierburi, frunze, căpiţe de fân sau resturi vegetale, construcţii din lemn etc.) şi configuraţia 

terenului care poate determina crearea curenţilor de aer.  Propagarea focului se poate face şi prin scânteile 

sau particulele incandescente degajate de ardere şi purtate de vânt sau de curenţii de aer.  

Pentru a preîntâmpina producerea unor incendii cu efecte devastatoare se impune manifestarea 

unei griji deosebite la arderea resturilor vegetale, pentru că un foc scăpat de sub control poate avea 

consecinţe grave atât pentru cel în cauză cât şi pentru cei din jur. 

 Persoanele fizice şi juridice ce desfăşoară acţiuni de ardere a miriştilor, stufului şi a vegetaţiei 

ierboase, gunoaielor, deşeurilor şi a altor materiale combustibile, sunt obligate să respecte prevederile 

reglementărilor în domeniu, punând accent pe următorul set de măsuri de prevenire a incendiilor specifice, 

care pot fi completate şi cu alte reguli de prevenire a incendiilor în funcţie de condiţiile meteo şi 

specificitatea zonei astfel: 

      - aceste activităţi nu vor fi efectuate pe timp de vânt şi la lăsarea întunericului;  

      - supravegherea în permanenţă a focului până la stingerea completă a acestuia;  

      - după arderea completă, resturile vor fi stropite cu apă pentru a împiedica reaprinderea focului sub 

acţiunea curenţilor de aer sau împrăştierea resturilor aprinse;  

      - arderea resturilor la o distanţă de minimum 10 m faţă de materialele combustibile (construcţii, 

depozite de lemn, furaje, garduri de lemn, etc.) şi 40 m faţă de locurile cu pericol de explozie, gaze şi 

lichide combustibile;  

      - asigurarea în apropiere a unui recipient cu apă şi a unor unelte (lopeţi, mături, etc.) pentru cazul în 

care focul scapă de sub control; 

      - arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi a altor materiale combustibile se face în locuri 

special amenajate ori pe terenuri pregătite, cu luarea măsurilor ce se impun pentru împiedicarea propagării 

focului la vecinătăţi, asigurânduse supravegherea permanentă a arderii, precum şi stingerea jarului după 

terminarea activităţii. 

 



Ordonanţa de urgenţă nr. 195/2005, actualizată în 2007, 

privind protecţia mediului 

 

Secţiunea a 3-a  Obligaţiile persoanelor fizice şi juridice, prevede: 

Art. 94. - (1) Protecţia mediului constituie o obligaţie a tuturor persoanelor fizice şi 

juridice, în care scop: 

 n) nu ard miriştile, stuful, tufarişurile sau vegetaţia ierboasă fară acceptul 

autorităţii competente pentru protecţia mediului şi fără informarea în prealabil a 

serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă;  

Nerespectarea acestor măsuri specifice constituie contravenţie şi se sancţionează cu 

amendă.  

Sanctiuni Art. 96. - (1) Constituie contravenţii şi se sanctionează cu amendă de la 

3.000 lei (RON) la 6.000 lei (RON), pentru persoane fizice, şi de la 25.000 lei (RON) la 

50.000 lei (RON), pentru persoane juridice, încălcarea următoarelor prevederi legale: 

9. obligaţia proprietarilor şi deţinătorilor de terenuri cu titlu sau fără titlu, de a 

nu arde miriştile, stuful, tufărişurile sau vegetaţia ierboasă, fără acceptul autorităţii 

competente pentru protecţia mediului şi fără informarea în prealabil a serviciilor 

publice comunitare pentru situaţii de urgenţă;  

 

 

 

HOTĂRÂREA DE CONSILIU LOCAL  nr. 7 din 2010  

 
PRIVIND NORMELE DE GOSPODĂRIRE, ÎNTREŢINERE, CURĂŢENIE ŞI 

ESTETICĂ ÎN MUNICIPIUL PIATRA NEAMŢ, 

 

 La art. 1 - Cetăţenii sunt obligaţi să ia măsuri pentru asigurarea curăţeniei şi 

îmbunătăţirea aspectului edilitar al clădirilor, curţilor, împrejmuirilor, căilor de acces, 

precum şi a străzilor, drumurilor şi zonelor verzi aferente imobilelor. În acest scop le revin 

următoarele obligaţii: 

lit. n - să păstreze curăţenia şi ordinea pe arterele de circulaţie, străzi, în parcuri, 

locuri de joacă pentru copii, locuri de agrement şi în alte locuri publice; să nu ardă 

resturile vegetale şi menajere în curţi, pe străzi sau în containere. 

 

                                       Sancţiuni contravenţionale.  

 

Conform HCL nr. 7 DIN 2010, rectificat la cuantumul amenzilor prin HCL nr. 351 

din 29.11.2013, Art. 22 – lit. b, menţionează următoarele - se sancţionează cu amendă de 

la 300 lei la 500 lei pentru  persoane fizice şi de la 1000 lei la 1500 lei pentru persoanele 

juridice încălcarea art. 1, lit n. 

 

 

 

 

 

 

Cetăţeni - Respectând măsurile de prevenire a incendiilor, vă protejaţi viaţa şi bunurile materiale! 


