
Ce puteți face
când vedeți deșeuri care ard?

Un material GREENPEACE România și ZERO WASTE România
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cuprins:
• De ce este periculoasă arderea  
deșeurilor?
• Ce spune legea?
• Ce puteți face în caz de urgență, 
adică atunci când sunteți martor la 
incendierea deșeurilor?
• Cum puteți contribui zilnic la un 
mediu mai curat?
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DE CE ESTE 
PERICULOASĂ
ARDEREA DEȘEURILOR?
Într-un oraș civilizat, care pune preț pe 
sănătatea publică, nu veți vedea oameni care 
ard deșeuri sau vegetație în gospodării sau în 
jurul acestora.

În timp ce sunt arse, deșeurile eliberează 
substanțe chimice sub forma unor compuși 
extrem de toxici pentru organismul uman 
și natură. De exemplu, plasticul ars emană, 
printre altele, dioxine: unele dintre cele mai 
periculoase substanțe generate de om prin 
activități precum arderea deșeurilor din PVC. 
Potrivit studiilor de specialitate, cauzează 
cancer, probleme de imunitate și reproductive, 
dar și alte afecțiuni. Nu au gust sau miros, iar 
marea problemă este că sunt bioacumulative, 
așa că sunt stocate în organism pe termen 
foarte lung, după ce intră în corp prin inhalare/
ingestie directă, sau prin consumul de carne, 
lapte, ouă de la animale contaminate. Odată 
intrate în organism, pot rămâne și genera 
consecințe timp de decenii -- femeile le 
transmit copiilor, care se pot naște cu diverse 
afecțiuni fizice sau mentale. 

Majoritatea deșeurilor din lumea modernă 
conțin substanțe care devin extrem de toxice 
prin ardere. 

Nici arderea vegetației nu este lipsită de 
consecințe asupra sănătății oamenilor și 
mediului.

CE SPUNE LEGEA?
Atât oamenii și companiile, cât și autoritățile 
publice, precum primăriile pot fi amendate 
pentru încălcarea regulilor când vine vorba de 
deșeuri.

Incendierea deșeurilor este interzisă și 
pedepsită, potrivit legii 211/2011 - principala 
lege cu privire la gestionarea deșeurilor, cu 
modificările și completările ulterioare

În cazul în care sunt arse deșeuri periculoase, 
fapta se poate încadra la infracțiune și pedepsi 
cu închisoare de la 3 la 5 ani, potrivit legii nr. 
211, art. 63 -- inclusiv pentru persoane fizice.

CE PUTEȚI FACE ÎN 
CAZ DE URGENȚĂ, 
ADICĂ ATUNCI CÂND 
SUNTEȚI MARTOR 
LA INCENDIEREA 
DEȘEURILOR?
În teorie, orice foc în aer liber/ ardere 
necontrolată, fie că este arsă vegetație uscată 
(deșeu de tip compostabil), fie că sunt arse 
deșeuri, poate fi reclamat autorităților, fiindcă 
reprezintă o activitate ilegală, după cum am 
descris mai sus. 

Fiindcă orice foc prezintă riscul de a se extinde, 
când vedeți sau suspectați că ard deșeuri, pașii 
sunt:

1. Părăsiți cât mai curând perimetrul în care 
ajunge fumul. Dacă aveți posibilitatea și nu 
presupune riscuri, faceți o poză pentru a 
surprinde situația. 

2. Sunați la 112 și spuneți că doriți să reclamați 
un caz de poluare generat de ceea ce pare a 
fi un incendiu de deșeuri. Potrivit Gărzii de 
Mediu, echipele acestora de permanență (din 
afara orelor de program) pot fi sesizate prin 
dispeceratul 112. Tot prin 112 sunt sesizate și 
echipajele de pompieri care trebuie să stingă 
focul. 

3. O alternativă la apelarea 112 este să sunați 
la poliția locală și să explicați cazul. Aceștia 
vă pot direcționa la 112 și ISU (pompieri), sau 
pot alege să trimită un echipaj, în funcție de 
evaluarea situației. Dacă nu reacționează 
prompt, puteți invoca că este încălcată legea 
211/2011, iar poliția are responsabilitatea de a 
investiga. Dacă tot nu reacționează, apelați 112.
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MODEL SESIZARE GARDA DE MEDIU

Bună ziua,

Mă numesc ……....................................., CNP………................………, 
telefon …………………. și vă scriu pentru a reclama un caz de polu-
are prin ardere deșeuri/vegetație în condiții neconforme, în locația 
…………………………. (stradă/sat/oraș/județ). 

Vă rog să întreprindeți demersurile legale și să îmi comunicați situ-
ația din teren, măsurile dispuse și sancțiunile aplicate, precum și 
numărul de înregistrare al sesizării de față.

 

Mulțumesc,

*Dacă aveți, atașați poză de la fața locului. 
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4. Raportați la Garda de Mediu - aceștia nu au 
competențe pentru a stinge focul, dar pot evalua 
impactul de mediu și aplica amenzi. Puteți depune 
sesizarea online pe modelul*:

5. Raportați la Primărie, dacă incidentul s-a 
petrecut pe raza unei primării, fiindcă autoritățile 
locale au prin lege obligația de a combate poluarea. 
Puteți folosi modelul de cerere de la pct. 4

În ceea ce privește sesizările scrise, țineți cont că:

• Termenul în care autoritățile sunt obligate să 
comunice răspunsul la o sesizare este de 30 de 
zile de la data înregistrării. Excepții: în situația 
în care aspectele sesizate prin petiție necesită 
o informare și o cercetare mai amănunțită, 
termenul se poate prelungi cu cel mult 15 zile, cu 
notificarea prealabilă a petentului, potrivit art. 9 
al OUG 27/2002.

• Dacă nu ați primit numărul de înregistrare, 
recomandabil este să reveniți telefonic la 
autoritatea sesizată pentru a verifica dacă petiția 
dumneavoastră a ajuns în atenția acesteia, până 
în momentul în care vi se poate comunica un 
număr de înregistrare. 

• Țineți cont de faptul că petițiile anonime sau 
cele în care nu sunt trecute datele de identificare 
ale petiționarului nu se iau în considerare și 
se clasează, potrivit Ordonanței Guvernului 
nr. 27/2002 privind activitatea de soluționare a 
petițiilor. Furnizați numele, adresa fizică (județ, 
localitate, stradă) și/sau adresa de e-mail, 
numărul de telefon la care puteți fi contactat.

CUM PUTEȚI CONTRIBUI 
ZILNIC LA UN MEDIU MAI 
CURAT?
Să nu uităm că toate aceste deșeuri există și pentru 
că noi, oamenii, le producem.  Vă propunem câteva 
soluții prin care puteți contribui la un mediu mai 
curat: 

• Refuzați produse de plastic de unică folosință, 
bunuri și produse toxice, care nu pot fi reparate, 

compostate sau reciclate.

• Reduceți cantitatea de bunuri și produse 
pe care o cumpărați sau dețineți. Închiriați, 
donați, schimbați sau vindeți bunuri și produse 
funcționale de care nu mai aveți nevoie.

• Cumpărați responsabil produse și bunuri locale, 
durabile, nontoxice, reparabile, recondiționate, 
compostabile, reciclabile. Prioritizați produsele 
la vrac și ambalajele reutilizabile.

• Reparați și reutilizați produse și bunuri de orice 
fel. Căutați în special atelierele mici de reparații 
din orașul vostru. 

• Separați și compostați resturile alimentare a 
căror recurență nu o puteți evita. Separați uleiul 
alimentar uzat și duceți-l la centrele de colectare.

• Separați pe categorii (hârtie/carton, plastic/
metal și sticlă) ambalajele pe care nu le puteți evita 
și produsele care nu pot fi reparate și refolosite. 
Acestea sunt resurse valoroase pentru industria 
reciclării.

• Identificați produsele care nu pot fi reparate, 
refolosite, compostate sau reciclate. Contactați 
companiile producătoare și solicitați-le 
reproiectarea acestora.

• Contactați primarul și solicitați implementarea 
programului „Zero Deșeuri pentru orașe”. 

 


