
   Reguli şi măsuri pentru evitarea producerii situaţiilor de urgenţă generate de arderea  
miriştilor, vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale 

 
 

Având  în vedere creşterea alarmantă a numărului de arderi necontrolate de vegetaţie pe raza judeţului 
Mureş, urmate de pagube semnificative, atragem atenţia asupra importanţei respectării prevederilor legislative 
privind această activitate. 

 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureş nr.200, din data de 27 iunie 2019, privind 

stabilirea unor măsuri pe linia bunei gospodăriri, păstrarea curăţeniei, respectarea normelor de igienă şi 
înfrumuseţarea Municipiului Târgu Mureş, prevede la art. 8 alin. (2) : 
             ” Se interzice arderea pe teritoriul municipiului a oricăror deşeuri.” 
 

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.195/22.12.2005, privind protecţia mediului, aprobată prin Legea 
nr.265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, prevede la articolul 94, alin. (1) , lit. n): 
           “(1)Protecţia mediului constituie o obligaţie a tuturor persoanelor fizice şi juridice in care scop: 
      n) Nu ard miriştile, stuful, tufărişurile sau vegetaţia uscată fără acceptul autorităţii competente pentru protecţia 
mediului şi fără informarea în prealabil a serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă.” 

Încălcarea acestei prevederi legale constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 3000 la 
6000 lei pentru persoane fizice şi de la 25000 lei la 50000 de lei, pentru persoane juridice, conform dispozițiilor art. 
96 alin. (1) pct. 9 din O.U.G. nr. 195/2005. 

 
 Dispoziţiile generale de apărare împotriva incendiilor pe timpul utilizării focului deschis la arderea de mirişti, 
vegetaţie uscată şi resturi vegetale aprobate prin ordinul comun al ministrului internelor şi reformei administrative şi 
al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr.605/579/2008, prevede: 

Arderea miriştii, vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale se face cu respectarea următoarelor: 
- Pe timp de vânt sau în perioadele de caniculă şi secetă prelungită, arderea miriştilor, vegetaţiei uscate şi a 

resturilor vegetale este interzisă; 
- 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 se face pornind din partea de sus a pantei; 
- Arderea se execută în locuri care nu permit propagarea focului la fondul forestier, construcţii şi care să nu 

afecteze reţelele electrice, de comunicaţii, conductele de transport a gazelor naturale, produsele petroliere 
ori alte bunuri materiale combustibile; 

- Vegetaţia uscată şi resturile vegetale se colectează în grămezi, în cantităţi astfel încât arderea să poată fi 
controlată; 

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

- Arderea se execută numai pe timp de zi; 
- Asigurarea până la finalizarea arderii a personalului de supraveghere şi stingere a eventualelor incendii; 
- În zona de siguranţă a căii ferate, vegetaţia uscată şi resturi vegetale se curăţă obligatoriu de către 

proprietarii de drept ai terenurilor; 
- Zona de siguranţă a drumurilor naţionale şi judeţene se curăţă obligatoriu de vegetaţia uscată şi resturile 

vegetale de către administratorii acestora şi după caz de proprietarii de drept ai terenurilor; 
 
Arderea miriştii, vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale se va putea efectua numai după parcurgerea 
următoarelor etape: obţinerea acceptului de la Agenţia pentru Protecţia  Mediului şi emiterea permisului de 
lucru cu foc. 
Emiterea permisului de lucru cu foc  se face prin grija primarului localităţii, de către şeful serviciului voluntar 
pentru situaţii de urgenţă sau persoana desemnată în acest sens. 

       Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă  de la 1000 la 2500 lei, conform Hotărârii de Guvern   
nr.537/2007, privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele de prevenire şi stingere a incendiilor, 
următoarele fapte: 

-arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi a altor materiale combustibile, fără obţinerea 
permisului de lucru cu foc şi fără luarea măsurilor pentru impiedicarea 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. 
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