
 

                 R O M Â N I A  

 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BUZĂU 

 

ORDIN  

privind stabilirea de măsuri pentru prevenirea producerii unor dezastre 

şi înlăturarea efectelor acestora pe teritoriul judeţului Buzău 

 

Având în vedere: 

 

-   prevederile Protocolului de colaborare încheiat între Agenția de Plăți și Intervenție 
pentru Agricultură, Garda Națională de Mediu și Inspectoratul General pentru Situații de 
Urgență nr.P205/2330/GM/2848/08.04.2019  privind acțiunile de monitorizare a modului 

de respectare de către fermieri a bunelor condiții agricole și de mediu referitoare la arderea 
miriștilor și a resturilor vegetale pe terenul arabil și la arderea pajiștilor permanente încheiat  
ca urmare a evoluției  fenomenului de incendiere a resturilor vegetale  pe terenurile agricole 

prin care  s-a stabilit  în regim de urgență Planul de acțiuni în vederea stopării acestui 
fenomen;  La nivelul județului Buzău în perioada 01.01.2019 -15.04.2019 au avut loc 407 

incendii de vegetație uscată pe o suprafață totală de 5890,15 ha 

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

-  prevederile Legii nr. 307/2006  privind apărarea împotriva incendiilor, republicată; 

 În temeiul art.26 din Legea nr.340/2004  privind prefectul şi instituţia prefectului, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

Prefectul Judeţului Buzău emite următorul 
 

ORDIN 

Art.1.  Potrivit legislației în vigoare este interzisă arderea miriştilor și a resturilor 

vegetale de pe terenurile arabile, precum și a vegetației pajiștilor permanente. 
Art.2. Având în vedere necesitatea unor intervenții comune în materie de prevenire, 

constatare și sancționare a încălcării prevederilor legale privind respectarea de către  
deţinătorii de terenuri cu titlu sau fără titlu a bunelor condiții agricole și de mediu,  se 

stabilesc următoarele măsuri pentru instituțiile implicate, respectiv: 
                1. Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Neron Lupașcu” al 

Județului Buzău 

-  la producerea unui incendiu, intervine inițial serviciul voluntar pentru situații de 
urgență, iar la solicitarea acestora se intervine în sprijin cu forțe și mijloace ale 
serviciilor profesioniste.  
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             -  la locul incendiului de vegetație uscată, în urma executării recunoașterii,     
     stabilește  coordonatele geografice  ale zonei incendiate și le comunică, prin  

     intermediul  dispeceratului, către APIA – Centrul Județean Buzău și Comisariatul 

Județean Buzău al Gărzii Naționale de Mediu. 
- la finalizarea intervenției, stabilește cauza de incendiu și  întocmește proces 

verbal de intervenție; 
-  comunică Comisariatului Județean Buzău al Gărzii Naționale de Mediu, în 

termen de cel mult 3 zile de la producerea incendiului, elementele cauzei de 

incendiu; 

-  Sancționează nerespectarea normelor de apărare împotriva incendiilor, conform 

prevederilor art.1, pct.3 lit. r și lit.s din H.G. nr.537/2007 și conform art.45 pct. II 

lit.a, pct.III lit. a, lit.c și lit j și pct.IV lit. b, din Legea nr.307/2006 privind 
apărarea împotriva incendiilor, republicată. 

2. APIA – Centrul Județean Buzău  
              -  în baza comunicării coordonatelor geografice de către Inspectoratul pentru  

Situații de Urgență ”Neron Lupașcu” al Județului Buzău, verifică în baza de  
date  IACS (sistemul integrat de administrare și control)  dacă suprafețele  
incendiate fac obiectul cererilor unice de plată; 

-  transmite către Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Neron Lupașcu” al    
Județului Buzău și Comisariatul Județean Buzău al Gărzii Naționale de Mediu   

lista fermierilor cu datele de identificare; 

- aplică sancțiunile administrative prevăzute de art. 4 din Ordinul ministrului 

agriculturii și dezvoltării rurale nr. 999/2016 privind aprobarea sistemului de 

sancțiuni administrative pentru ecocondiționalitate aplicabil schemelor și 
măsurilor de sprijin pentru fermieri începând cu anul 2016, cu modificările și 
completările ulterioare. 

3. Comisariatul Județean Buzău al Gărzii Naționale de Mediu. 

- în baza comunicărilor primite de la APIA – Centrul Județean Buzău  și 
Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Neron Lupașcu” al Județului Buzău  

aplică sancțiunile prevăzute de art. 96 din  O.U.G. 195/2005 cu modificările și 
completările ulterioare, astfel:  

     ”Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 3.000 lei  la 6.000 

lei, pentru persoane fizice, şi de la 25.000 lei  la 50.000 lei, pentru persoane 
juridice, încălcarea următoarelor prevederi legale: 
    - 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; 
     In același act normativ este menționat că arderea miriştilor, stufului, 
tufărişurilor şi vegetaţiei ierboase din ariile protejate şi de pe terenurile supuse 
refacerii ecologice constituie infracţiune dacă a fost de natură să pună în pericol 

viaţa ori sănătatea umană, animală sau vegetală, şi se pedepseste cu închisoare de 
la 3 luni la un an sau cu amendă . 

- transmite, până la data de 3 ale lunii pentru luna anterioară, la Inspectoratul 

pentru Situații de Urgență ”Neron Lupașcu” al Județului Buzău sancțiunile 
aplicate în vederea întocmirii de către acesta a raportului lunar.  

Serviciul Afaceri Europene, Relații Internaționale,  Dezvoltare Economică, Strategii Guvernamentale, Servicii Publice Deconcentrate, Situaţii de Urgenţă  

B-dul Nicolae Bălcescu, nr. 48, Buzău, C.P. 120246 
Tel. 0238.710.609 ● Fax 0238.721.694 

Web www.prefecturabuzau.ro  ●  E-mail prefect@prefecturabuzau.ro

http://www.prefecturabuzau.ro/
mailto:prefect@prefecturabuzau.ro


 

 

4. Direcția pentru Agricultură Județeană Buzău 

- Organizează, în luna iunie, campanii de informare a fermierilor  care să vizeze 
interdicția  utilizării focului deschis la arderea miriștilor și a resturilor vegetale 
pe terenul arabil și la arderea pajistilor permanente, protejarea mediului 

împotriva poluarii și prevenirii incendiilor. 
          Art. 3  Inspectoratul pentru Situații de Urgență ” Neron Lupașcu”al Județului Buzău 

va transmite lunar Prefectului Județului Buzău, până la data de 5 ale luni pentru luna 
anterioară,  situația la nivelul județului privind arderile miriștilor sau a vegetației uscate 

de pe pajistile permanente și sancțiunile aplicate.  
       Art.4. Cu data prezentului ordin, orice altă dispoziţie contrară îşi încetează 
aplicabilitatea.  

     Art.5. Serviciul Afaceri Europene, Relaţii Internaţionale, Dezvoltare Economică, 
Strategii Guvernamentale, Servicii Publice Deconcentrate, Situaţii de Urgenţă,  din cadrul 
Instituţiei Prefectului - Judeţul Buzău va duce la îndeplinire prevederile prezentului 
ordin, prin înregistrare şi comunicare celor interesaţi. 
 
 

P R E F E C T 
 

                                  Carmen Adriana Ichim 

 

 

                                                                        SUBPREFECT 

 

                                                                        Petrică – Lucian Foca 

 

                                              Contrasemnează 

   Inspectoratul pentru Situaţii                       Comisariatul Judeţean 

de Urgenţă “Neron Lupaşcu” al          Buzău al Gărzii Naţionale de Mediu                       

          Judeţului Buzău                                                   
                                                                                  Comisar Şef 

               Inspector şef   
       Colonel Enache Valeriu                       Sigaciu Gheorghe      

                                           
  

APIA – Centrul județean Buzău    Direcția pentru Agricultură Județeană Buzău 

      Director executiv                                     Director executiv 

      Stelea Claudia                                           Florea  Cosmin 

 
                                                                                                                  Vizat  

                                                                                                     Control de legalitate  

                                                                                           Şef serviciu  Militaru Vasile 

Buzău 25.04.2019 
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