
PREVENIREA INCENDIILOR LA FONDUL SILVIC 

 

Pentru prevenirea producerii unor INCENDII DE PĂDURE se impun a fi 

luate următoarele măsuri: 

- instruirea tuturor persoanelor care desfășoară activități în pădure pentru respectarea 

normelor de apărare împotriva incendiilor; 

- dotarea cantoanelor, ocoalelor silvice și a tuturor punctelor de exploatare a masei 

lemnoase, conform normativelor în vigoare, cu materialele necesare intervenției în caz de 

incendiu; 

- amplasarea de panouri cu interdicțiile stabilite pentru protejarea pădurii, la intrarea pe 

drumurile forestiere și traseele turistice; 

- stabilirea locurilor de popas, amenajarea și marcarea acestora; 

- verificarea și dotarea cu mijloace de primă intervenție a utilajelor care execută lucrări în 

pădure și a mijloacelor de transport; 

- executarea patrulărilor de către personalul ocoalelor silvice în perioadele de secetă și 

caniculă, precum și la sfârșit de săptămână; condițiile hidro-meteorologice, precum și starea 

vegetației, trebuie monitorizate permanent, atât pentru stabilirea riscului de incendii, cât și 

pentru mobilizarea preventivă a forțelor de intervenție necesare în caz de incendiu; 

- interzicerea accesului autoturismelor particulare în pădure, instalarea corturilor și 

rulotelor în alte locuri decât cele special amenajate; 

- interzicerea igienizării pășunilor prin incendiere de către proprietarii de terenuri sau 

crescătorii de animale; 

- interzicerea accesului în pădure cu recipienți neomologați de carburanți și lubrifianți; 

- respectarea normelor de prevenire a incendiilor stabilite pentru spațiile de cazare, la 

înființarea unităților de cazare temporară, a personalului lucrător pentru exploatarea masei 

lemnoase sau a altor lucrări desfășurate în pădure; 

- amplasarea barăcilor, rulotelor sau a altor amenajări de cazare a persoanelor în locuri care 

nu pun pădurea în pericol de incendiu; 

- proprietarii, cei care gestionează și utilizatorii spațiului forestier trebuie permanent 

sensibilizați și conștientizați referitor la toate aspectele privind prevenirea incendiilor de 

pădure; 

- în cadrul măsurilor de protecție a pădurii împotriva incendiilor, planurile de intervenție și 

planurile de analiză și acoperire a riscurilor au ca scop îmbunătățirea condițiilor de protecție 

a forțelor de intervenție și a populației; 

- pentru îmbunătățirea capacității de intervenție, se recomandă amplasarea unor rezervoare 

cu apă în zonele mai greu accesibile și amenajarea de rampe de acces pentru alimentarea 

autospecialelor pe cursurile de apă din zonele forestiere sa din proximitate. 

 

REGULI DE COMPORTARE ÎN PĂDURE 

 

 

În pădure este interzis: 

      -  accesul autovehiculelor proprietate personală pe drumurile forestiere; 

      - fumatul sau focul deschis ( în afara locurilor special amenajate) sau aruncarea la 

întâmplare a țigărilor și chibriturilor aprinse; 

      - arderea resturilor vegetale rezultate în urma curățării pășunilor și a terenurilor agricole, 

limitrofe fondului forestier, la o distanță mai mică de 100 m de liziera pădurii. 

 


