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INFORMAREA PREVENTIVĂ
REFERITOARE LA INCENDIILE DE LA FONDUL FORESTIER

Cauzele de incendiu şi măsurile de prevenire a acestora, specifice fondului forestier:
– arderea resturilor vegetale rezultate din curăţarea unor terenuri;
– aruncarea la întâmplare a resturilor de ţigări aprinse;
– jocul copiilor cu focul;
– folosirea în mod iresponsabil a focului deschis;
– incendierea premeditată;
– scântei care provin de la maşinile şi utilajele care lucrează în jurul pădurilor;
– trăsnetul;
– radiaţia solară etc.

Este foarte important ca în cazul producerii unui incendiu la pădure pe care îl observaţi, să nu
treceţi  nepăsători.  Anunţaţi  cât  mai repede unităţile  de pompieri,  intervenţia operativă a acestora
putând diminua considerabil pierderile provocate de focul nestăpânit.

Pentru prevenirea incendiilor în fondul forestier se vor respecta următoarele reguli:
–pe marginea masivelor împădurite cu răşinoase se vor prevede 4 – 8 rânduri de foioase;
–lizierele de pădure vor fi învecinate de vegetaţie intensă;
–drumurile, şoselele, căile ferate etc. ce trec prin păduri vor fi prevăzute cu benzi izolatoare de 5 – 10
m lăţime, de pe care vor fi îndepărtate resturile combustibile. Căile de circulaţie enumerate mai sus
vor fi construite astfel încât să permită accesul autospecialelor de intervenţie ale pompierilor în cazul
producerii unor incendii;
–în păduri, pe drumurile forestiere, se interzice accesul autovehiculelor particulare;
–la proiectarea zonelor silvice se vor prevede zonele propice pentru constituirea de depozite de apă,
prin bararea cursurilor de apă;
–arborii uscaţi, rupţi sau doborâţi de vânt vor fi îndepărtaţi din pădure;
–clădirile pentru locuinţe şi / sau anexele pentru animale vor fi izolate prin benzi mineralizate de cel
puţin 5 m lăţime, iar coşurile de fum ale acestora vor fi prevăzute cu site parascântei;
–muncitorii care îşi desfăşoară activitatea în interiorul pădurii vor fi instruiţi şi testaţi periodic asupra
cunoştinţelor şi obligaţiilor ce le revin în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor.

In zonele silvice se interzice:
– fumatul şi utilizarea focului deschis în afara locurilor special amenajate şi fără luarea măsurilor de
prevenire a incendiilor;
– aruncarea la întâmplare, în zonele împădurite, a ţigărilor, chibriturilor sau a altor obiecte aprinse;
– arderea resturilor vegetale rezultate prin curăţirea păşiunilor sau a terenurilor agricole la o distanţă
mai mică de 100 m faţă de liziera pădurii.

Pentru stingerea unui incendiu produs la păduri, pe timpul intervenţiei, în funcţie de
situaţie, se au în vedere următoarele:
– atacarea cu agresivitate a incendiului;
– adoptarea unei tactici adecvată tendinţei de dezvoltare a incendiului;
– prognoza meteo;
– culegerea a cât mai multe informaţii referitoare la vecinătăţi;
– stabilirea zonelor de siguranţă şi a căilor de evacuare;
– desemnarea personalului de supraveghere a zonelor cu pericol de izbucnire a noi focare.



Procedeele folosite pentru stingere sunt:
– izolarea suprafeţei incendiate prin executarea de şanţuri perimetrale, şi umplerea acestora cu apa
sau cu substanţe chimice de stingere;
– baterea cu furca, lopata, maturi de nuiele sau crengi – în cazul incendiilor de litiera şi lăstăriş;
– acoperirea trunchiurilor căzute ce ard cu pământ, nisip şi stingerea acestora cu apă (dacă este
posibil);
– executarea cu mijloace mecanizate sau manuale a benzilor mineralizate izolatoare pe direcţia de
propagare a incendiului şi îndepărtarea copacilor arzând.

În cazul incendiilor de păduri este necesar să se asigure localizarea acestora pe cât posibil în
limitele găsite sau, în cazul evoluţiei rapide, pe o limită ce se va stabili de către şeful stingerii care
poate fi în primă fază lucrătorul silvic prezent la locul evenimentului până la sosirea pompierilor.

Pentru prevenirea declanşării incendiilor de pădure se vor respecta următoarele măsuri
de apărare împotriva incendiilor: 
- la intrarea în pădure şi pe traseele turistice se vor amplasa panouri şi indicatoare cu texte adecvate
privind prevenirea şi stingerea incendiilor de pădure; 
- se vor stabili şi marca drumurile permise circulaţiei autovehiculelor proprietate personală; 
- pe drumurile interzise ciculaţiei autoturismelor se monteaza bariere şi indicatoare corespunzătoare; 
- pe marginea drumurilor, şoselelor, căilor ferate ce trec prin păduri, se vor amenaja benzi izolatoare
în zonele care prezintă pericol de incendiu, prin îndepărtarea litierei şi a resturilor combustibile pe o
lăţime de 5-10 m; 
- în pădure se va asigura o stare corespunzătoare de igienă prin extragerea arborilor uscaţi, rupţi sau
doborâţi de vânt, care pot favoriza extinderea incendiilor; 
-  este interzis  în pădure fumatul,  focul  deschis,  aruncarea la întâmplare a ţigărilor  şi  chibriturilor
aprinse precum şi amplasarea corturilor, autoturismelor şi a suprafeţelor de picnic în afara locurilor
amenajate în acest scop; 
- personalul din exploatările forestiere va fi instruit periodic asupra sarcinilor şi măsurilor de apărare
împotriva incendiilor ce trebuie respectate; 
- cantoanele, ocoalele, brigăzile silvice sau alte structuri  vor avea asigurate lopeţi, furci, cazmale,
topoare, târnăcoape, recipiente cu apă, în scopul stingerii incendiilor de pădure; 
-  pentru  prevenirea  unor  situaţii  de  urgenţă  se  vor  organiza  patrulări  pe  perimetrele  supuse
pericolelor de incendiu în scopul depistării oricăror evenimente negative; 
- în cazul unor incendii de pădure care pun în pericol populaţia, animalele şi bunurile materiale se va
efectua evacuarea acestora în zone sigure şi realizarea intervenţiei pentru stingere de către forţele
specializate. 

Totodată se impune cu necesitate  informarea şi  educarea copiilor  (de către  părinţi,  cadre
didactice) privind modul de comportare şi  de respectare a măsurilor  de prevenire a incendiilor  la
păduri. 
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