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Prezentul document este semnat electronic cu un certificat digital calificat emis în conformitate cu 

reglementările eIDAS 910/2014/EC și ale Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică  

 

 

MĂSURI PRIVIND PREVENIREA INCENDIILOR DE VEGETAȚIE USCATĂ PRODUSE 

CA URMARE A UTILIZĂRII FOCULUI PENTRU CURĂȚAREA TERENURILOR 
 

        În contextul: 

- creșterii semnificative, în ultima perioadă, a numărului incendiilor de vegetație 

uscată, produse ca urmare a utilizării focului deschis pentru curățarea terenurilor, fără 

respectarea măsurilor obligatorii de apărare împotriva incendiilor; 

- Protocolului de colaborare privind acţiunile de monitorizare a modului de 

respectare de către fermieri a bunelor condiţii agricole şi de mediu referitoare la 

arderea miriştilor şi a resturilor vegetale pe terenul arabil şi la arderea pajiştilor, 

APIA-GNM-IGSU, 

        Vă informăm faptul că arderea vegetaţiei uscate si a resturilor vegetale este strict 

interzisă  dacă nu se impune ca o măsură excepţională în cazuri de carantină 

fitosanitară, pentru prevenirea răspândirii unor boli sau dăunători specifici, conform 

standardelor privind bunele condiţii agricole şi de mediu ale terenurilor. 

  Pornind de la necesitatea identificării unor soluții concrete pentru stoparea 

fenomenului de incendiere a vegetației uscate, de pe terenurile arabile și pajiștile 

permanente, reprezentanții Inspectoratul pentru Situații de Urgență ,,Banat’’ al 

județului Timiș și G.N.M vor transmite la APIA informații referitoare la locul și 

momentul producerii arderilor (lacalizare GPS). Aceste informații vor fi utilizate de 

Apia Central- Direcția Plăți Directe-sector vegetal, în vederea diminuării fondurilor. 
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          Arderea resturilor vegetale, se sancţionează contravenţional de către Garda 

Națională de Mediu cu amenzi cuprinse între 6.500-7.000 lei pentru persoane fizice, 

respectiv 25.000 -30.000 lei persoane juridice. 

     De asemenea, arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi a altor 

materiale combustibile, se poate sancţiona contravenţional, de către Inspectoratul 

pentru Situații de Urgență ,,Banat’’ al județului Timiș, în conformitate cu H.G.R. nr. 

537 din 06.06.2007 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele de 

prevenire şi stingere a incendiilor, cu amenzi cuprinse între 1.000 – 2.500 lei.  

 

 

 

 REŢINUT: 

 ESTE MULT MAI UŞOR SĂ PREVII UN INCENDIU, DECÂT SĂ-L STINGI! 

 


