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Către :          AGENŢII ECONOMICI ŞI PERSOANELE FIZICE de pe raza administrativă a           

                     municipiului Alexandria, a căror activitate poate aduce atingere legislaţiei specifice   

                     arderii miriştilor, vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale 

 

Priveşte : arderea miriştilor şi a resturilor vegetale 

 

 

 Având în vedere că este în plină desfăşurare campania de recoltare a culturilor agricole, 

vă aducem  la cunoştinţă prevederile legale referitoare la arderea miriştilor, vegetaţiei uscate şi a 
resturilor vegetale : 

    

• O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări prin 
Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, prevede: 

 Art. 94 

(1) Protecţia mediului constituie o obligaţie a tuturor persoanelor fizice şi juridice, în care 

scop: 

n) nu ard 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;  

   

 Art. 96 

(1) Constituie contravenţii şi se sancţionează 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;  

 

• Conform art. 98 alin. (2) din Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 
163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor şi 

O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări  şi 

completări prin Legea nr. 265/2006, distrugerea prin ardere a unor deşeuri sau 



reziduri se efectuează cu respectarea legislaţiei specifice privind protecţia 

mediului. 
 

• În vederea realizării igienizării terenurilor prin ardere, deţinătorii de terenuri au 
obligaţia de a solicita şi obţine, de la autorităţile competente, următoarele 
documente : 
- Accept de la Agenţia pentru Protecţia Mediului; 
- Permis de lucru cu focul de la primărie. 

 
 

• Deasemenea, arederea vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale este strict 
interzisă dacă nu se impune ca o măsură de carantină fitosanitară, pentru 
prevenirea răspândirii unor boli sau dăunători specifici. 

 
• Agenţiile pentru Protecţia Mediului, emit la solicitarea deţinătorilor legali de 

terenuri, acceptul pentru desfăşurarea activităţii de incendiere, doar în cazurile 
care se încadrează în situaţia sus menţionată. 

 

• Obţinerea permisului de lucru cu focul se face după ce proprietarul terenului a 
primit acceptul de la Agenţia pentru Protecţia Mediului. 

 

• Înainte de începerea lucrărilor de incendiere a vegetaţiei uscate şi a resturilor 
vegetale, se va transmite la ISUJ şi Comisariatul Judeţean al Gărzii Naţionale de 
Mediu: data, intervalul orar şi locul în care se intenţionează să se facă aceste 
lucrări şi se va informa Compartimentul Situaţii de Urgenţă, Protecţie Civilă, PSI, 
Protecţia Muncii din cadrul Primăriei Municipiului Alexandria. 

 

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

 

- condiţii meteorologice fără vânt; 
- colectarea în grămezi 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; 

- curăţarea 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. 
 

• Arderea miriştilor se face cu respectarea următoarelor prevederi generale: 
- condiţii meteorologice fără vânt; 
- parcelarea miriştii în suprafeţe de maximum 10ha, 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, de către personalul de supraveghere şi 

stingerea eventualelor incendii; 
- asigurarea substanţelor şi mijloacelor de stingere necesare, pentru suprafeţe de 

ardere mai mici de 5ha; 
- asigurareaunui plug, a unei cisterne cu apă, a mijloacelor de tractare şi a 

personalului de deservire,  în cazul suprafeţelor de ardere mai mari de 5ha; 
- arderea miriştilor, în cazul terenurilor în pantă, pornind din partea de sus a 

pantei. 
 
 

• La terminarea lucrului, permisul de lucru cu focul se predă de către executant 
emitentului. 
 

• Legislaţie: 
 

- O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări prin 
Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- H.G. nr. 537/2007 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele 
de prevenire şi stingere a incendiilor; 

- Ordinul comun al MIRA/MADR nr. 605/579/2008 pentru aprobarea 
Dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor pe timpul utilizării 
focului deschis la arderea de mirişti, vegetaţie uscată şi resturi vegetale, 
rectificat; 

- Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 163/2007 pentru aprobarea 
Normelor generale de apărare împotriva incendiilor. 

 
 
 

PRIMAR, 
VICTOR DRĂGUŞIN 

 


