
Primăria Municipiului  Piatra Neamţ
Biroul Managementul Situaţiilor de Urgenţă

INFORMAREA POPULAŢIEI 
PRIVIND ARDEREA RESTURILOR VEGETALE 

PRECUM SI MĂSURILE DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR 
PE TIMPUL CURAŢENIEI DE PRIMĂVARĂ

               ATENŢIE LA CURĂŢENIA DE PRIMĂVARĂ!

În perioada de primăvară, ca urmare a acţiunilor de igienizare a terenurilor agricole, grădinilor şi curţilor de vegetaţie uscată şi

resturi menajere, creşte riscul producerii unor incendii. În lipsa respectării normelor specifice de apărare, acestea se pot propaga cu

uşurinţă la fondul forestier sau la gospodării.

Se recomandă respectarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor specifice utilizării focului deschis, astfel:

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

amenajate ori pe terenuri pregătite, cu luarea măsurilor ce se impun pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăţi, asigurându-se

supravegherea permanentă a arderii, precum şi stingerea jarului după terminarea activităţii.

De asemenea, în această perioadă creşte şi pericolul izbucnirii incendiilor de pădure din cauza focurilor deschise lăsate fără

supraveghere, jocului copiilor cu focul, fumatului în locuri cu pericol de incendiu şi, mai ales, acţiunilor voite ale unor cetăţeni, în special

de la sate, de a arde vegetaţia uscata de pe izlazurile, păşunile şi terenurile virane din aproprierea pădurilor.

Pentru prevenirea producerii unor evenimente care duc la distrugerea vegetaţiei, fondului forestier sau altor bunuri din

zonele împădurite, se impune respectarea unor măsuri de protecţie antiincendiu, precum:

 instruirea persoanelor care desfăşoară activităţi în pădure, asupra respectării normelor specifice de apărare împotriva

incendiilor;

 asigurarea cantoanelor şi ocoalelor silvice cu mijloace de primă intervenţie şi menţinerea acestora în stare de utilizare;

 amplasarea de panouri şi pancarte de avertizare privind regulile de prevenire şi stingere a incendiilor de pădure;

 planificarea, organizarea şi efectuarea – de către silvicultori – de patrulări, în mod susţinut în perioadele de secetă şi

zilele nelucrătoare;

 interzicerea arderii resturilor vegetale, fumatului şi focului deschis, la o distanţă mai mică de 100 m de liziera pădurii

(cu excepţia locurilor special amenajate), ca şi aruncarea la întâmplare a ţigărilor şi chibriturilor aprinse;

 interzicerea accesului autovehiculelor particulare pe drumurile forestiere, ca şi instalarea corturilor şi grătarelor în alte

locuri decât cele amenajate corespunzător.

       Ministrul administraţiei şi internelor şi  Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, au aprobat un
ordin comun nr. 605 / 579 din 2008 privind Dispoziţii generale de apărare împotriva incendiilor pe
timpul utilizării focului deschis la arderea de mirişti, vegetaţie uscată şi resturi vegetale.

Art. 5. - (1) Arderea miristii se face cu respectarea următoarelor prevederi generale:
a) conditii meteorologice fără vânt;
b) parcelarea miristii în suprafete de maximum 10 ha, prin fâsii arate;
c) izolarea zonei de ardere fată de căi de comunicatie, constructii, culturi agricole vecine, instalatii, fond

forestier, prin executarea de fâsii arate;
d) desfăsurarea 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 5 ha a substantelor si mijloacelor de stingere necesare;
g) asigurarea,  în cazul suprafetelor de ardere mai mari de 5 ha, a unui plug, a unei cisterne cu apă, a

mijloacelor de tractare si a personalului de deservire;
(2) Pe terenurile în pantă, arderea miristii se face pornind din partea de sus a pantei.

Art.  6.  -  (1)  Arderea vegetatiei  uscate si  a resturilor vegetale  se execută cu respectarea următoarelor
prevederi generale:

a) conditii meteorologice fără vânt;
b) colectarea în grămezi a vegetatiei uscate si a resturilor vegetale în cantităti astfel încât arderea să poată fi

controlată;



c) executarea arderii  în zone care să permită propagarea focului la fondul forestier/constructii  si să nu
afecteze retelele electrice, de comunicatii,  conductele de transport gaze naturale, produsele petroliere ori alte
bunuri materiale combustibile;

d) curătarea de vegetatie a suprafetei din jurul fiecărei grămezi pe o distantă de 5 m;
e) desfăsurarea arderii numai pe timp de zi;
f) asigurarea mijloacelor si materialelor pentru stingerea eventualelor incendii;
g) supravegherea permanentă a arderii;
h) stingerea totală a focului înainte de părăsirea locului arderii;
i) interzicerea acoperirii cu pământ a focarelor.

(2) La executarea arderii vegetatiei uscate si a resturilor vegetale în cadrul gospodăriei cetătenesti, conditia
de la alin. (1) lit. d) nu este obligatorie.

În zona de sigurantă a  căii  ferate,  vegetatia  uscată  si  resturile  vegetale  se  curătă  obligatoriu  de către
proprietarii de drept ai terenurilor.

Zona de sigurantă a drumurilor nationale si judetene se curătă obligatoriu de vegetatia uscată si resturile
vegetale de către administratorii acestora si, după caz, de proprietarii de drept ai terenurilor.

Ordonanţa de urgenţă nr. 195/2005, actualizată în 2007, privind protecţia mediului Secţiunea a 3-a
Obligatiile persoanelor fizice si juridice, prevede:

Art. 94 - (1) Protecţia mediului constituie o obligaţie a tuturor persoanelor fizice si juridice, în care scop:
 n)  nu ard miriştile, stuful, tufarişurile sau vegetatia 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 sanctioneaza 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,
încalcarea 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; 

Hotarârea 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!


