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Vremurile când hectarul se vindea cu 100 de mărci germane, adică primii ani postrevoluţionari, când ţăranii proaspăt 
împroprietăriţi nu deţineau un tractor sau utilaje, mulţi dintre ei având şi vârste înaintate, sunt de� nitiv apuse. De aproape 
un deceniu nu prea se mai fac astfel de tranzacţii decât pe sume din patru cifre, în euro.            ...continuarea în pagina 2

Simpli� cările făcute de APIA la   
depunerea cererilor unice de plată

Ziar lunar de informare editat  cu sprijinul Primăriei  și  C onsi liului  L ocal  L enauheim

     

 “A �  leneş este un drum 
scurt spre moarte, a �  harnic este 
o cale a vieţii; oamenii proşti sunt 
leneşi, cei înţelepţi, sârguincioşi” 
                            Budha

 “Am fost obligat să � u 
harnic. Oricine este la fel de har-
nic, va reuşi să se bucure de la fel 
de mult succes”        
               Johann Sebastian Bach

Dintre simplificările operate:
• a fost redus numărul documentelor prin care 
fermierii fac dovada utilizării terenului; acum se 
solicită doar adeverința emisă de primărie conform 
înscrisurilor din registrul agricol;
• cererile unice de plată se supun controalelor 
încrucișate preliminare de către APIA și, urmare ce-
lor constatate, fermierii au dreptul să modifice cere-
rea unică de plată, fară penalizări;
• pentru flexibilizarea condițiilor de accesare a plății 
pentru înverzire s-a dat posibilitatea fermierilor:
- să modifice utilizarea parcelelor agricole în ce 
privește zonele acoperite de strat vegetal prin schim-
barea amplasamentului parcelei agricole sau schim-
barea amestecului de specii de culturi pentru strat 
vegetal, fără să modifice procentul zonelor acoperite 
de strat vegetal declarat, cu obligativitatea notificării 
APIA;
- să desființeze culturile secundare prin diverse 
metode mecanice și să prelungească termenul de 
desființare a culturilor secundare în cazul condițiilor 
meteorologice nefavorabile executării lucrării, cu 
notificarea APIA.
De asemenea, pentru accesarea formelor de sprijin 
în zootehnie:
• la schema decuplată de producție la bovine lapte, a 
fost eliminată condiția înregistrării beneficiarilor în 

sistemul de administrare a cotelor de lapte;
• a fost eliminată cerința prezentării adeverinței 
emisă de către medicul veterinar de liberă practică 
la solicitarea de Ajutor Național Tranzitoriu și Spri-
jin Cuplat în Zootehnie;
• a fost eliminată adeverința prin care se recunoaște 
statutul de crescător de bovine/ovine/caprine al so-
licitantului, eliberată de către o organizație/asociație 
a crescătorilor de bovine/ovine/caprine.
• a fost eliminată cerința de identificare a animale-
lor în 20 de zile de la naștere și care elimina pe viață 
animalul de la subvenții.
 
În cadrul Campaniei de depunere 2016, APIA a 
primit un număr de 900.927 de cereri unice, pentru 
o suprafață declarată la plată de 9.492.575,01 hec-
tare.

Cele mai multe cereri unice de plată au fost depuse în 
județele Suceava (48.970 cereri), Dolj (39.717 cereri), 
Bihor (37.795 cereri), Bistrița Năsăud (36.038 cereri) 
și Maramureș (35.011 cereri). Totodată, cele mai mari 
suprafețe solicitate la plată se regăsesc țn județele 
Timiș (525.320,76 ha), Constanța (486.817,71ha), 
Teleorman (414.492,53ha), Dolj (406.349,69ha) și 
Calarași (370.437,22ha).

Pământul arabil din Timiş şi-a 
dublat valoarea în ultimii doi ani

Dosarul de depunere a cererii unice de plată pentru anul 2016 este de 9 ori mai redusă 
față de cel din 2015, anunță Ministerul Agriculturii în cadrul unei postări pe Facebook.

Dragii mei...
Cu toate că vara a ajuns  în 
deplinătatea puterilor ei, avem în 
comună mai mulţi concetăţeni 
care nu au ieşi din primăvară. Spun 
asta din perspectiva amenajării şi 
îngrijirii spaţiilor din faţa casei. 
Mulţumesc celor care au înţeles 
apelul pe care l-am făcut şi în urma 
lui, sau pur şi simplu pentru că aşa 
consideră ei că este normal, şi-au 
curăţat spaţiul a� at între case şi 
drum. 
Fac apel, din nou, la cei care încă 
nu au reuşit să-şi facă curăţenie în 
faţa casei să se apuce cât de repede 
de treabă. Urmează sărbătorile 
satelor şi nu aţi dori ca musa� rii să 
vadă mizeria, buruienile şi scaieţii 
din faţa caselor voastre. Cred că 
o minimă întreţinere şi curăţire 
a acestor spaţii este dovadă de 
civilizaţie, iar oricine va trece prin 
faţa unor spaţii mizere îşi va face  o 
primă impresie, de la caz la caz, faţă 
de cei care sălăşluiesc în casele re-
spective.
În � nal doresc să transmit urări de 
sănătate, fericire şi multe bucurii 
tuturor celor care şi-au sărbătorit 
onomastica de Sfântul Ilie. 
La Mulţi Ani!!
          Primar, Ilie Suciu
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Sfatul medicului
Viaţa religioasă

Pământul arabil din Timiş şi-a 
dublat valoarea în ultimii doi ani

...continuare din pagina 1
Asistăm însă la o reală explozie a pieţei funciare timişene, 
pentru că în ultimii doi ani valoarea pământului arabil 
aproape s-a dublat. Fără îndoială, un rol însemnat în acest 
fenomen l-a jucat liberalizarea din 2014, când persoanele 
� zice străine au primit dreptul de a cumpăra teren agricol 
în România. Până în acel moment, alogenii puteau face 
asemenea achiziţii doar prin � rme înmatriculate la noi.
Zone fertile, preţuri piperate
Într-adevăr, expansiunea în ţara noastră a latifundiarilor 
străini, preponderent italieni, a început cu Timişul şi a con-
tinuat chiar şi după ce paorii noştri şi-au mărit pretenţiile 
� nanciare. Pe tot cuprinsul judeţului, preţurile au crescut 
enorm, însă, din 2014 încoace. E foame mare de pământ 
atât în rândul străinilor, cât şi al românilor care au reuşit să-
şi pună pe picioare nişte exploataţii medii sau mari.
A� ăm chiar despre tranzacţii deja perfectate la aproape 
8.000 de euro pe hectar, în zone cu pământ foarte fer-
til, cum ar �  comuna Lenauheim, de pildă. Preţurile sunt 
piperate, în orice caz, cam la toţi ofertanţii. Bunăoară, în 
arealul comunei Checea, sub 5.000 de euro pe hectar nu 
se mai poartă discuţii, dar, în acelaşi timp, şi ofertele sunt 
foarte puţine.
Investitorii străini in� uenţează puternic piaţa
În comuna Giera, de asemenea, preţurile au sărit în aer în 
ultimii ani. Aici, fertilitatea terenurilor este medie pe marea 
parte a suprafeţelor arabile – clasa a treia, mai exact – iar 
majoritatea achiziţiilor se perfectează pentru 3.000 de euro 
pe hectar, deşi există şi terenuri mai bine preţuite, adică 
la 3.500 euro/mp, dar şi unele care, fi ind poziţionate mai 
prost, de pildă în zone joase, inundabile, valorează doar 
jumătate din această sumă.
În orice caz, piaţa e in� uenţată de factori dintre cei mai 
diverşi. În cazul Gierei, un întreprinzător italian care a 
în� inţat o foarte mare unitate de depozitare a cerealelor, 
având capacitatea de 60.000 de tone, plus o fabrică de ulei, 
a avut o mare in� uenţă în um� area preţurilor. Desigur, co-

munitatea benefi ciază, pe de o parte, de numeroase locuri 
de muncă create.
Fermierii români, însă, cu un ochi râd şi cu celălalt plâng, 
deoarece au la dispoziţie un achizitor de produse care, pe 
lângă faptul că e la o aruncătură de băţ, oferă preţuri foarte 
bune comparativ cu alţi cumpărători, dar, pe de altă parte, 
le-a îngreunat mult expansiunea exploataţiilor.
La Pădureni, terenul agricol valora, acum doi ani, între 
2.000 şi 2.500 de euro pe hectar. Valoarea este astăzi aproape 
dublă, mai precis între 3.500 şi 5.000 de euro/ha.
Preţuri ceva mai temperate în partea de est
În cealaltă parte de judeţ, adică în cea răsăriteană, preţurile 
sunt, încă, ceva mai coborâte decât în arealele cu pământ 
din clasa întâi de fertilitate. Dar creşterea preţurilor este 
cam la fel de mare ca în restul judeţului, adică de circa două 
ori faţă de nivelul din primăvara lui 2014.
La Topolovăţu Mare, de pildă, unde clasele de fertilitate pre-
dominante sunt a treia şi a doua, în această ordine, cele mai 
frecvente tranzacţii sunt pentru valori cuprinse între 2.500 
şi 3.000 de euro pe hectar. Există, totuşi, şi cazuri când se 
bate palma pentru 4.500 euro/ha în această comună cu o 
agricultură dinamică, în care activează exploataţii străine 
de mari dimensiuni, dar şi câţiva fermieri români cu ambiţii 
de mărire.
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Poliomielita (paralizia infantilă) este 
infecţia cauzată de un virus, virusul 
poliomielitic, care se transmite pe 
cale fecal-orală sau respiratorie şi 
invadează sistemul nervos central, 
putând determina paralizii � asce la 
nivelul membrelor, uneori ireversi-
bile, fi ind o boală invalidantă.
Cu toate că în multe cazuri infecţia 
este asimptomatică sau produce doar 
forme uşoare, există şi cazuri foarte 
grave, în care, prin afectarea centrilor 
bulbari sau cerebrali poate determi-
na paralizia muşchilor respiratori şi 
decesul. Este o boală epidemică şi 
contagioasă, afectând mai ales copiii 
sub vârsta de 5 ani, singura metodă 
de prevenire recomandată � ind vac-
cinarea antipoliomielitică.
Mod de transmitere
Transmiterea este fecal-orală, prin 
ingerarea alimentelor sau a apei con-
taminate cu materii fecale (în care 
virusul e prezent timp îndelungat), 
sau aeriană, prin picături (virusul 
� ind prezent în secreţiile nazo-far-
ingiene). Riscul transmiterii virusu-
lui este foarte mare pe durata celor 
7-10 zile care preced şi care urmează 
apariţiei primelor simptome de 
boală. Persoanele cu infecţii ina-
parente şi purtătorii sănatoşi de vi-
rus pot, de asemenea, să transmită 
boala.
Simptome
Persoana infectată nu prezintă în-
totdeauna simptome. În unele ca-
zuri simptomele sunt pseudo-gri-
pale: febra, angina (durere de gît), 
tulburări digestive, dureri de cap 
sau abdominale. Uneori pacientul 
acuză redoare de ceafă sau dureri la 
nivelul membrelor inferioare. Cea 
mai gravă formă a bolii este parali-
zia poliomielitică. Durerile muscu-
lare sunt foarte intense, paralizia 
instalîndu-se în decursul primei 
săptămâni. Paralizia poate afecta 
unul sau ambele membre inferioare 
sau superioare, cât şi musculatura 
toracelui. Vindecarea este mai mult 
sau mai puţin completă, în funcţie 
de caz.
Tratament
Aproximativ 1% dintre copii sunt 
afectaţi de paralizie. Dintre aceştia 
peste 1% sunt afectaţi pe viaţă post-
poliomielită. Dacă sunt afectaţi 
muşchii respiratori, în absenţa 
respiraţiei arti� ciale, poate surveni 
decesul. Nu există tratament, dar în-
tr-o oarecare măsură se pot ameliora 
simptomele. 
Pro� laxie
Metoda de prevenire recomandată 
copiilor este vaccinarea cu vaccin 
antipoliomielitic. Sunt disponibile 
două feluri de vaccin contra polio-
mielitei:
- un vaccin cu germeni viu-atenuaţi, 
Sabin, care se administreaza pe cale 
orală
- un vaccin cu germeni omorati, 
Salk, cu administrare injectabilă.
În România, vacinarea antipolio-
mielitică face parte din Programul 
Naţional de vaccinări obligatorii.

Poliomielita Sfântul şi marele Profet Ilie, acest 
înger întrupat în carne ce a prim-
it de la Dumnezeu puterea de a 
deschide şi închide cerurile, era 
de origine din Tesvi în Galaad. 
Se spune că la naşterea sa tatal 
său a vazut oameni îmbrăcaţi în 
alb învelindu-l în scutece de foc 
şi, dându-i numele, i-au dat să 
manânce o fl acară, simbol al râv-
nei pentru Dumnezeu care l-a 
mistuit de-a lungul întregii sale 
vieţi.
Sfântul Ilie a trăit în Regatul 
de Nord al lui Israel, în vremea 
domniei regelui Ahab. Sfîntul 
Ilie a fost � ul preotului Sovac din 
Tesvi (din neamul lui Aaron) şi 
a trăit cu mai bine de 800 de ani 
înainte de Hristos. Vechiul Testa-
ment istoriseşte despre faptele lui 
minunate în cărţile numite Regi. 
Este ales de Dumnezeu să certe 
aspru pe regele Ahab şi pe cei 
care-l urmau pe calea păgânească 
a adorării lui Baal.
Sfântul Ilie a fost hrănit în chip 
minunat de corbi pe când era ret-
ras la pârâul Cherit şi de un înger 
pe drumul spre Muntele Horeb; datorită rugăciunii sale, 
Dumnezeu opreşte ploaia timp de trei ani şi jumătate; 
înmulţeşte făina şi uleiul văduvei din Sarepta Sidonului şi 

îl învie pe � ul ei; a chemat foc din 
cer prin care a ars jertfa adusă de 
el lui Dumnezeu; a înlăturat cul-
tul zeului Baal; l-a vazut pe Dum-
nezeu în isihie, (vântul liniştit). 
Sfântul Ilie, proorocul lui Dumn-
ezeu, � ind luat cu trupul în carul 
cel de foc, până acum este viu în 
trup, păzindu-se de Dumnezeu 
în locaşurile cereşti. El a fost 
văzut în Tabor de cei trei Sfi nţi 
Apostoli în vremea Schimbării la 
Faţă a Domnului şi iar se va vedea 
de oamenii cei muritori trupeşte, 
înaintea venirii a doua pe pămînt 
a Domnului şi cel ce mai înainte a 
scăpat de sabia Izabelei, va pătimi 
în acel timp de sabia lui Antihrist, 
împreună cu Enoh şi cu Ioan. Se 
învredniceşte de mare cinste nu 
numai ca prooroc, dar ca şi mu-
cenic în ceata s� nţilor, de la drep-
tul dătător de plată Dumnezeu, 
Cel Unul în trei feţe, Tatăl, Fiul 
şi Sfîntul Duh, Căruia se cuvine 
cinstea şi slava, acum şi pururea 
şi în vecii vecilor.
Sfântul Ilie este reprezentat icono-
gra� c, cel mai adesea, � e în gura 

peşterii sale (hrănit de corb), fi e în carul de foc (în care a 
fost răpit la cer). Sfântul Ilie este socotit şi protopărintele 
monahismului creştin.

Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul

munitatea benefi ciază, pe de o parte, de numeroase locuri munitatea benefi ciază, pe de o parte, de numeroase locuri 



Bugetul primăriei
Principala sursă de venit a bugetului Consililui local 
Lenauheim este reprezentată de taxele şi impozitele lo-
cale, plătite de � ecare locuitor. Conform informaţiilor 
de la compartimentul � nanciar din cadrul primăriei, la 
jumătatea anului, impozitele pe proprietăţi au fost înca-
sate de la populaţie într-un procent de 65%. 
“Îi rog pe cetăţenii Comunei Lenauheim să-şi achite 
obligaţiile către bugetul Consiliului local. Estimăm, 
pentru acest an, un procent de încasare similar cu anul 
trecut. Din aceşti bani, întrevedem posibilitatea de a 
suplimeta capitolul de investiţii, aici ma refer la infra-
structura sportivă dar și la străzi și trotuare”, spune pri-
marul Ilie Suciu. 

Proiectele europene 
Administrația a realizat un drum agricol prin fonduri 
europene, acum există experiență în acest domeniu și 
nu stăm degeaba spune primarul Ilie Suciu.
“Avem în intenție să folosim banii din veniturile proprii 
doar pentru cheltuieli curente, de funcționare. Avem 
la dispoziție o sursă extrem de importantă, pentru 
investiții, anume fondurile europene. Avem aprobat, 
prin fonduri europene, proiectul “Modernizarea prin 
asfaltare a 9 kilometri de străzi”, în valoare de un mi-
lion de euro, avem “Reabiliatrea Căminului Cultural 
Lehauheim”,  proiect aprobat la � nanțare, dar și rea-
biliarea școlilor din Grabaț și Lenauheim, în� ințarea 
unui a� er-school la Bulgăruș. Sunt proiecte aprobate 
prin fonduri europene. Vom merge înainte pe această 
formulă și în câțiva ani, comuna va arăta total dife-
rit”, a precizat primarul Ilie Suciu. 

Somaţii pentru dornici
Serviciul de  gestionare a apei din cadrul Primăriei 
Lenauheim anunţă că în următoarea perioadă, 
abonaţii la reţeaua de apă care înregistrează datorii 
mari vor primi somaţii de plată. 
“Avem foarte mulţi cetăţeni cu datorii mari la apă. 
Vom trimite � ecăruia acasă o somaţie de plată. dacă 
nu vor face plata în termen de 15 zile de la primirea 

somaţiei, vom trece la întreruperea apei. Sigur că nu 
dorim să ajumgem în această situaţie neplăcută, din 
acest motiv îi rog pe cei cu datorii să facă tot ce pot 
să le plătească, în caz contrar nu avem ce face şi va 
trebui să închidem apa”, a spus primarul Ilie Suciu.

Amenzile - executate silit 
Primăria Comunei Lenauheim atrage atenţia locuito-
rilor care au amenzi de circulaţie neplătite asupra faptu-
lui că neachitarea acestora suferă consecinţe. Se va trece 
la executarea silită prin executor judecătoresc a celor 
care nu au plătit amenzile, iar acţionarea răuplatnicilor 
în instanţă va conduce spre transformarea amenzii în 
muncă în folosul comunităţii.

Sebastian Horvath

Actualitate
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Ne-au părăsit:
Furdui Florentina   -   

83 ani 
Dărăştean Voicu  -      

82 ani

Odihnească-se în pace!

Primăria Lenauheim
Tel: 0256/360428
Fax: 0256/381775
http://www.lenauheim.dnttm.ro
lenauheim@upcmail.ro
Şcoala Gimnazială Lenauheim
Tel./fax: 0256/381.793
Şcoala Gimnazială Bulgăruş
Tel./fax: 0256/381.752
Şcoala Gimnazială Grabaţ
Tel./fax: 0256/363.812
Poliția Lenauheim
Tel: 0256/381781
Cabinet medicină de familie
Dr. Fülöp Elisabeta
Tel: 0256/363759
Orar: L-V: 8-15
Cabinet medicină generală
Dr. Selariu Mihai Lenauheim 
Tel: 0724/947838
Orar: L-V: 14-16
Monitorul Lenauheim
Email: 
MonitorulLenauheim@gmail.com

Informații utile

Şi-au unit destinele:
***
***Kereszteş Gheorghe 

şi 
Crişan Cristina 

***
***Moldovan Marian-Vasile 

şi 
Fazakas Elena-Laura 

***
***

CASĂ DE PIATRĂ!

Actualitate în administrație

Îi rog pe cetăţeni să-şi plătească impozitele
• Fondurile europene sunt principala sursă de invetiții în infrastructura comunei Lenauheim

Câinii cu stăpân trebuiau microcipaţi şi înregistraţi până 
la 1 ianuarie 2015 în Registrul de Evidenţă a Câinilor cu 
Stăpân (RECS), se arată în proiectul de norme pentru 
aplicarea Legii nr. 258/2013. Cetăţenii care au câine să îi 
încrie în Registrul de evidenţă a câinilor cu stăpân, ges-
tionat de către Colegiul Medicilor Veterinari
Astfel, în art. I pct.14 din Legea 258/2013, se stipulează că:
“(1) Proprietarii, deţinătorii temporari ai câinilor, per-
soane fi zice şi persoane juridice de drept public sau de 
drept privat, adăposturile publice şi ale asociaţiilor şi 
fundaţiilor pentru protecţia animalelor care dau spre 
revendicare şi adopţie câini au obligaţia să îi înregis-
treze în Registrul de evidenţă a câinilor cu stăpân.
(2) Unităţile medical-veterinare înregistrate, care 
efectuează acţiunea de microcipare a câinilor, au 
obligaţia de a comunica Registrului de evidenţă a 
câinilor cu stăpân, în termen de 5 zile de la data im-
plantului, numărul de microcip.
(3) Numărul microcipului este trecut de către medicii 
veterinari, în mod obligatoriu, în carnetul de sănătate 
al câinelui şi în paşaportul câinelui, după caz, ambele 
documente având serii şi numere unice, conform nor-
melor stabilite de către Autoritatea Naţionala Sanitară 
Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor.
(4) Registrul de evidenţă a câinilor cu stăpân este ges-
tionat de către Colegiul Medicilor Veterinari.

5) Identifi carea câinilor cu stăpan este obligatorie şi se 
suportă de către aparţinator.”
Câinii cu stăpân vor putea circula pe teritoriul 
României, doar însoţiţi de proprietari şi de carnetul de 
sănătate, care atestă identi� carea şi înregistrarea ani-
malului în Registrul de Evidenţă a Câinilor cu Stăpân, 
precum şi acţiunilor sanitare veterinare efectuate. Pent-
ru câinii care părăsesc teritoriul României se eliberează 
la solicitarea proprietarului un paşaport.
Înregistrarea în Registrul de Evidenţă a Câinilor cu 
Stăpân a câinilor identi� caţi se realizează odată cu mi-
crociparea şi eliberarea carnetului de sănătate, în cazul 
prezentării proprietarilor la sediul operatorilor Regis-
trului de Evidenţă a Câinilor cu Stăpân (cabinete vet-
erinare), respectiv în maxim 5 zile de la implantarea 
microcipului, în cazul deplasării medicului veterinar la 
sediul proprietarului sau în cazul în care, din motive 
tehnice, nu a fost posibilă înregistrarea în RECS.
Pentru înregistrarea câinilor, proprietarii vor prezenta 
medicilor veterinari, operatori ai RECS, documentele 
şi informaţiile de identi� care necesare şi vor solicita 
identifi carea electronică cu microcip aprobat de ANS-
VSA.
Câinii neidenti� caţi şi neînregistraţi a� ați în spaţiile 
publice sunt consideraşi câini fără stăpân şi sunt trataţi 
conform legii care prevede că pot �  eutanasiaţi.

Atenţie la înregistrarea câinilor



Astfel, agricultorilor care nu respectă condițiile GAEC 5 și 8 li se vor 
aplica reduceri la suma totală de plată, conform modului de aplicare 
a sancțiunilor pentru nerespectarea GAEC. Fermierul care utilizează 
teren arabil, inclusiv pajiști temporare și permanente nu trebuie să ardă 
miriștile și/sau resturile vegetale rezultate după recoltarea culturilor 
(paie de cereale păioase, vreji de plante proteice sau de cartof, coceni 
de porumb, tulpini de floarea soarelui, rapiță, inclusiv iarba rămasă 
după cosirea pajiștilor.
Rolul acestor condiționalități este menținerea materiei organice în 
sol, prevenirea poluării atmosferei și menținerea unui nivel minim de 
întreținere a solului prin protejarea pajiștilor permanente. Pentru su-
pravegherea respectării de către fermieri a acestor măsuri, între Agenția 
de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, Garda Naționala de Mediu 

și Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a fost încheiat un 
Protocol de colaborare al cărui scop este creșterea eficienței acțiunilor 
de control privind respectarea, de către fermierii care solicită plăți di-
recte, a condiţiilor GAEC referitoare la arderea miriștilor și a resturi-
lor vegetale pe terenul arabil și la arderea pajiștilor permanente.
Conformitatea / neconformitatea cu GAEC5 și GAEC8 se stabilește 
la controlul pe teren, unde se constată dacă miriștea sau resturile veg-
etale au fost sau nu arse. În cazul în care arderea a fost provocată de 
cauze necunoscute, iar agricultorul prezintă sesizarea înregistrată la 
poliție sau la Inspectoratul general pentru situații de urgență privind 
acest fapt se consideră că GAEC 5 este respectat. Documentele dove-
ditoare trebuie emise de către autoritățile competente înainte de data 
efectuării controlului.

În vederea realizării igienizării terenurilor prin ardere, cetăţenii au obligaţia 
de a solicita şi obţine, de la autorităţile competente, următoarele documente:
– Permis de lucru cu focul, obţinut de la Primărie;
– Aprobare de la Agenţia de Protecţie a Mediului.
Se exceptează de la această obligaţie, arderea vegetaţiei uscate şi a resturi-
lor vegetale în cadrul gospodăriilor cetăţeneşti, dar cu respectarea strictă a 
măsurilor generale de stingere a incendiilor.
În perioadele de caniculă şi secetă prelungită, arderea de mirişti, vegetaţie 
uscată şi resturi vegetale este interzisă. Arderea miriştilor şi a resturilor vegetale 
este strict interzisă dacă nu se impune ca o măsură de carantină � tosanitară, 
pentru prevenirea răspândirii unor boli sau dăunători specifi ci.
Arderea miriştii se face cu respectarea următoarelor prevederi generale:
a) condiţii meteorologice fără vânt;
b) parcelarea miriştii în suprafeţe de maximum 10 ha, prin fâşii arate;
c) izolarea zonei de ardere faţă de căi de comunicaţie, construcţii, culturi agri-
cole vecine, instalaţii, fond forestier, prin executarea de fâşii arate;
d) desfăşurarea arderii numai pe timp de zi;
e) asigurarea, până la � nalizarea, arderii a personalului de supraveghere şi 
stingere a eventualelor incendii;
f) asigurarea pentru suprafeţe de ardere mai mici de 5 ha a substanţelor şi 
mijloacelor de stingere necesare;
g) asigurarea, în cazul suprafeţelor de ardere mai mari de 5 ha, a unui plug, a 
unei cisterne de apă, a mijloacelor de tractare şi a personalului de deservire.
Arderea vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale se execută cu respectarea 
următoarelor prevederi generale:
a) condiţii meteorologice fără vânt;
b) colectarea în grămezi a vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale în cantităţi 
astfel încât arderea să poată �  controlată;
c) executarea arderii în zone care să nu permită propagarea focului la fondul 

forestier/construcţii şi să nu afecteze reţelele electrice, de comunicaţii, con-
ductele de transport gaze naturale, produsele petroliere ori alte bunuri mate-
riale combustibile;
d) curăţarea de vegetaţie a suprafeţei din jurul � ecărei grămezi pe o distanţă 
de 5 m;
e) desfăşurarea arderii numai pe timp de zi;
f) asigurarea mijloacelor şi materialelor pentru stingerea eventualelor incen-
dii;
g) supravegherea permanentă a arderii;
h) stingerea totală a focului înainte de părăsirea locului arderii;
i) interzicerea acoperirii cu pământ a focarelor.
Pentru arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi a altor materiale 
combustibile fără obţinerea permisului cu foc şi/sau fără luarea măsurilor 
pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăţi, cetăţenii (proprietarii de 
terenuri) sunt pasibili de sancţiune contravenţională, cu valori cuprinse între 
1000 – 2500 lei.

Actualitate
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forestier/construcţii şi să nu afecteze reţelele electrice, de comunicaţii, con-

Incendierea miriștilor, interzisă!

Incendierea miriştilor îi lasă pe fermieri fără subvenţii
Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură atenționează fermierii și agricultorii cu privire la respectarea condițiilor agri-
cole și de mediu (GAEC) referitoare la arderea miriștilor și resturilor vegetale pe terenul arabil și la arderea pajiștilor permanente.

Din statistica incendiilor înregistrate în luna iunie a.c. rezultă faptul că, numărul incendiilor de vegetaţie uscată şi 
de mirişte este în creştere, � e că vorbim despre ţigări aruncate la întâmplare, din maşină, � e că agricultorii dau foc 
intenţionat buruienilor care rămân după recoltare, efectul este acelaşi: devastator, în multe cazuri, activităţile 
menţionate mai sus se desfăşoară în condiţii de vânt ori fără respectarea distanţelor de siguranţă faţă de construcţii, 
ceea ce poate favoriza propagarea rapidă a focului la gospodării şi anexele acestora, înregistrându-se pagube importante.


