MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă
„Petrodava” al judeţului Neamţ

MASURI DE PREVENIRE A PRODUCERII INCENDIILOR LA
FONDUL FORESTIER SI
ASIGURAREA UNEI INTERVENTII OPERATIVE SI EFICIENTE IN
CAZ DE URGENTĂ
¾ organizarea intervenţiei pentru stingerea incendiilor la nivelul Direcţiei silvice şi ocoalelor
prin precizarea concretă a forţelor şi mijloacelor care trebuie să intervină la stingere, a
mijloacelor tehnice de alarmare şi de alertare a personalului silvic, serviciilor de urgenţă
profesioniste şi voluntare şi a celorlalte forţe participante;
¾ stabilirea modului de organizare şi a responsabilităţilor privind apărarea împotriva
incendiilor;
¾ realizarea unui sistem eficient de observare, anunţare şi raportare a incendiilor produse
în fondul forestier;
¾ executarea patrulărilor de către silvicultori, în special în perioadele de secetă şi caniculă,
inclusiv la sfârşit de săptămână;
¾ asigurarea practicabilităţii căilor de acces spre zonele cu vulnerabilitate mărită la
incendiu;
¾ stabilirea locurilor de popas, amenajarea şi marcarea acestora, precum şi verificarea şi
dotarea mijloacelor de transport şi a utilajelor care execută lucrări în pădure cu materiale
de primă intervenţie;
¾ interzicerea accesului cu foc deschis şi a fumatului în pădure sau la o distanţă mai mică
de 100 de metri de aceasta;
¾ instruirea tuturor persoanelor care desfăşoară activităţi în pădure, pentru respectarea
normelor de apărare împotriva incendiilor;
¾ dotarea cantoanelor şi ocoalelor silvice cu materialele necesare intervenţiei în caz de
incendiu;
¾ amplasarea de panouri cu interdicţii stabilite pentru protejarea pădurii la intrarea pe
drumurile forestiere şi traseele turistice;
¾ interzicerea accesului autoturismelor particulare în pădure şi instalarea corturilor şi
rulotelor, în alte locuri decât cele special amenajate;
¾ este interzisă igienizarea păşunilor prin incendiere de către proprietarii de terenuri sau
crescătorii de animale;
¾ dotarea tuturor punctelor de exploatare masă lemnoasă cu materialele necesare
intervenţiei în caz de incendiu;
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