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COMUNICAT DE PRESĂ 
        
 
Având în vedere temperaturile ridicate și riscurile de producere a unor incendii în Parcul Național 
Semenic – Cheile Carașului, Administrația Parcului Național face apel către primăriile, agenții 
economici și cetăţenii care deţin terenuri să manifeste responsabilitate în ceea ce priveşte prevenirea 
incendiilor de vegetaţie uscată şi mirişte deoarece aceste evenimente pot pune în pericol 
biodiversitatea din ariile protejate. 
 
Impactul focului constă în deteriorarea speciilor caracteristice de plante ce formează habitatele 
naturale de pajiște, tufărișuri, stâncării și păduri. Incendierea acestor habitate alungă sau omoară 
speciile de animale, distruge cuiburile și ouăle păsărilor. 
 
Aceste habitate și specii sunt protejate conform legii și directivelor europene pentru asigurarea stării 
favorabile de conservare. Tot odată standardele privind bunele condiţii agricole şi de mediu ale 
terenurilor prevăd că arderea vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale este strict interzisă.  
 
Astfel, trebuie respectate următoarele prevederi legale: 
 
1. Ordonanţa de Urgenţă nr. 195 din 2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările 
ulterioare: este interzisă arderea miriştilor, stufului, tufărişurilor, vegetaţiei ierboase, turbăriilor și 
litierei pădurii din ariile protejate şi de pe terenurile supuse refacerii ecologice. Nerespectarea acestor 
prevederi legale constituie infracţiuni şi se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu 
amendă dacă au fost de natură să pună în pericol viaţa ori sănătatea umană, animală sau vegetală 
 
2. Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 din 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea 
habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare: Sunt interzise 
activitățile din perimetrele ariilor naturale protejate de interes comunitar care pot să genereze 
poluarea sau deteriorarea habitatelor, precum și perturbări ale speciilor pentru care au fost 
desemnate ariile respective, atunci când aceste activități au un efect semnificativ, având în vedere 
obiectivele de protecție și conservare a speciilor și habitatelor. Pentru protejarea și conservarea 
păsărilor sălbatice, inclusiv a celor migratoare, sunt interzise activitățile din afara ariilor naturale 
protejate care ar produce poluarea sau deteriorarea habitatelor. Este interzisă orice formă de 
recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare a exemplarelor de vertebrate sau nevertebrate 
aflate în mediul lor natural indiferent de metoda utilizată, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic. 
Nerespectarea acestor prevederi legale constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 
luni la 1 an sau cu amendă penală de la 30.000 lei la 60.000 lei. 
 
3. Hotărârea Guvernului României nr. 537/2007 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la 
normele de prevenire şi stingere a incendiilor: arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi a 
altor materiale combustibile, fără obţinerea permisului de lucru cu foc şi fără luarea măsurilor pentru 
împiedicarea propagării focului la vecinătăţi constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de 
la 1.000 la 2.500 lei. 

mailto:apnscc@gmail.com
http://www.pnscc.ro/

