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I. Cerințe legislative privind combaterea riscului de dezastre naturale și gestionarea 

riscului în școli, în caz de incendii forestiere. 

Politicile, măsurile și acțiunile pentru combaterea dezastrelor și accidentelor din 

sistemul de învățământ școlar, sunt reglementate în Legea privind protecția în caz de 

dezastre, adoptată în anul 2006. Conform art. 16, alin. 1 din această lege „În sistemul de 

învățământ preșcolar și școlar și în sistemul de învățământ superior este prevăzut instruire 

pentru protecția în caz de dezastre și pentru acordarea primului ajutor pre-medical.“. În 

alin. 3 din același articol este prevăzut că „Ministrul Educației și Științei, în coordonare cu 

ministrul de Interne, aprobă cerințele pentru instruirea în domeniul protecției împotriva 

dezastrelor în sistemul de învățământ preșcolar și școlar.“ 

În Regulamentul privind structura și activitatea Ministerului de Interne, art. 62 

reglementează activitatea preventivă în temeiul art. 17, paragraful 2, punctul 1 din Legea 

Ministerului de Interne, care include, de asemenea, sprijin pentru instruirea în domeniul 

protecției în caz de dezastre în sistemul de învățământ preșcolar și școlar. Conform acestui 

articol, Ministerul de Interne ajută autoritățile executive în îndeplinirea funcțiilor de 

protecție împotriva dezastrelor și propune linii directoare pentru instruirea în caz de 

incendii, dezastre și cazuri de urgență și participarea la dezvoltarea de programe de 

formare, materiale de instruire și ajutoare.  

În strategia de reducere a riscurilor în caz de dezastre 2014-2020, este prevăzut 

includerea principiilor, obiectivelor și activităților de bază, legate de reducerea riscului de 

dezastre în programele de instruire la toate nivelurile posibile și asigurarea accesului egal. 

Acesta din urmă indică faptul că educația și instruirea ar trebui să dobândească un caracter 

complex, care să acopere eforturile instituțiilor responsabile competente cu garanții pentru 

dobândirea cunoștințelor și abilităților necesare. Ar trebui acordată o atenție semnificativă 

aplicării metodelor moderne de transfer de cunoștințe și abilități, promovând 

implementarea programelor de evaluare a riscurilor și pregătirea în caz de dezastre în 

sistemul școlilor secundare și superioare. 

Programul național de protecție împotriva dezastrelor 2014-2018 precizează că 

Ministrul Educației aprobă programe de instruire, instrucțiuni, îndrumări și altele pentru 

grădinițe și școli, precum și planuri standard de pregătire pentru protecția împotriva 

dezastrelor a personalului de conducere și a cadrelor didactice în sistemul de învățământ 

public. În plus, prin unitățile sale regionale, controlează instruirea și educarea personalului 

de conducere, a cadrelor didactice și a personalului de asistență pentru acționare în caz de 

dezastre, în coordonare cu unitățile regionale relevante ale Ministerului de Interne. 

Conform proiectul din 2015 al Ministerului Educației și Științei legat de „Instrucțiuni 

pentru desfășurarea instruirii pentru protecția împotriva dezastrelor și acordarea primului 

ajutor în sistemul de învățământ public.“ conform Proiectului de instrucțiuni pentru 

desfășurarea instruirii pentru protecție în caz de dezastre și pentru acordarea primului 

ajutor medical în sistemul de învățământ public, pregătirea elevilor se realizează prin 

posibilitățile conținutului educațional determinat de Standartele Еducaționale de Stat, 

precum și în oră dirigintele.  

Un alt regulament, care stabilește Standardul educațional de stat în domeniul 

protecției în caz de dezastre, accidente și catastrofe naturale este Ordonanța № 13 din 

21.09.2016 privind educația civică, sanitară, de mediu și interculturală. În art. 11, alin. 1 

din ordonanță, subiectul „Protecția populației în caz de catastrofe naturale și accidente și 

acordarea de prim ajutor” este inclus printr-un număr de 9 domenii tematice, instruire în 

cadrul căreia trebuie să se desfășoare în orele diregintelui de clasă. Anexa 5 la ordonanță 

prevede că instruirea pe acest subiect trebuie să se desfășoară în clasele VIII, IX și X câte 5 



ore pe an, iar în clasele XI și XII - 3 ore. Conform Ordonanței nr. 13, protecția populației în 

caz de catastrofe naturale și accidente și acordarea de prim ajutor este parte a educației 

civice, de sănătate, de mediu și intercultural. 

Dispozițiile de mai sus reglementează drepturile și obligațiile participanților la 

sistemul de învățământ pentru desfășurarea unui antrenament, menit să ofere cunoștințe și 

abilități pentru comportament în caz de incendii, dezastre și urgențe și pentru aplicarea 

măsurilor de protecție și acordarea de prim ajutor medical. Din reglementări reiese clar că, 

în Bulgaria, pregătirea pentru acțiuni în caz de dezastre, accidente și catastrofe trebuie să 

se desfășoare în toate școlile.  

 

II. Resurse disponibile, constrângeri și oportunități pentru prevenirea riscurilor de 

dezastre și gestionarea riscurilor în caz de incendii forestiere. 

 

Incendii forestiere. 

Natura incendiilor forestiere. Elemente și tipuri. 

 Sub incendiul forestier trebuie să înțelegem toate aprinderile și arsurile de iarbă, 

tufă și vegetație lemnoasă, de deșeurile lor, de lemn tăiat, de materialele lemnoase 

depozitate, de iarba colectată și de nutrețuri furajere, de echipamentele economice și 

tehnice și ale clădirilor, aflate în apropiere zonelor forestiere. 

 

 Elementele care îl caracterizează sunt: 

• Forma de incendiu forestier 

• Părți și dimensiunea incendiului forestier 

• Direcția și viteza de propagare 

• Temperatura materialului combustibil 

• Înălțimea flăcării 

• Culoarea fumului 

 

Incendiile forestiere pot fi clasificate în următoarele trei grupuri: 

 Terestre (de drum). Acestea sunt incendii în care arde acoperirea pădurii moarte 

(frunze, iarbă uscată, conuri, așchii, scoarță, ramuri 

uscate) și acoperirea solului viu (vegetație de iarbă și 

tufis, arbuști, mușchi și licheni). Înălțimea flăcării 

este de la 0,1 până la 1-2 

m, iar viteza lor este de 1 

km/h și mai mult. 

 

  Supraterane, care 

pot fi de tulpină și de 

coroană. În cazul 

incendiile supraterane ard în principal copaci. În funcție 

de faptul că ard tulpinile sau coroanele, acestea sunt de 

tulpină, de coroană sau de vârf. În funcție de viteza lor, 

sunt efemeri și rezistenți. Viteza de răspândire în cazul  

incendiile efemeri este de la 8 la 25 km/h, iar la celor 

rezistenți de la 5 la 8 km/h. 



  Subterane - de sol sau de turbă. Acestea sunt incendii în care ard turbă, stratul de 

humus și parțial acoperirea solului viu. Ele formează orbe 

de fum și limbi ocazionale de foc deasupra solului. Viteza 

lor de răspândire este mică de la 2 la 8 km/h, din cauza 

arderii rădăcinilor copacilor cad sau se usucă. 

 

Cauzele incendiilor forestiere 

În funcție de natura motivelor care le provoacă, 

incendiile forestiere sunt împărțite în două grupuri: 

Primul grup, este cel provocat de om: 

  Incendiile cauzate de om în mod 

inconștient - din cauza natenției atunci 

când folosesc focul cu diferite ocazii, din 

cauza nerespectării regulamentelor de 

incendiu etc. 

  Incendii deliberate - sunt cauzate 

în mod conștient, cel mai adesea pentru 

profit. 

 

 

 

 

Al doilea grup provocat de 

fenomene naturale asociate cu emisia și 

răspândirea focului – fulgere sau alte 

combustii spontane și răspândirea focului de 

către animale care caută refugiu la foc.  

Analiza cauzelor incendiilor forestiere din țara 

noastră arată, că 98% dintre acestea sunt 

cauzate de om (aproximativ 80% din neatenție) 

și doar 2% din fenomenele naturale. 

 

Pericol de incendii în zonele forestiere 

Pericolul de incendiu în păduri este diferit în 

timp, și este determinat de sezoanele anului. În țara 

noastră, sezonul de foc este determinat printr-un 

ordin al Guvernatorilor pentru fiecare județ separat, 

la propunerea  Direcția Regională a Pădurilor. 

În funcție de pericolul de incendiu, se determină și cantitatea de măsuri preventive. 

De exemplu, în cazul unui pericol de incendiu extrem de ridicat, se pot lua următoarele 

măsuri: 

 Interzicerea vizite în masă în pădure, pentru perioade nedeterminate 

 Controlul circulației cetățenilor în zonele forestiere 

 Declararea stării de urgență etc. 

Trebuie să se efectueze o vigilență deosebită, indiferent de anotimpul, între orele 

11 și 15, când temperaturile din timpul zilei ating valori maxime. Studiile arată că 

majoritatea incendiilor din zonele forestiere au loc primăvara, de la 15 martie până la 

sfârșitul lunii aprilie și de la sfârșitul lunii septembrie până la sfârșitul lunii octombrie. 



Explicația acestor concluzii poate fi găsită în faptul că incendiile în această perioadă sunt 

mai frecvente, deoarece oamenii consideră aceste luni mai puțin periculoase. 

 

Daune provocate de incendiile forestiere 

De la prima vedere, putem identifica zona afectată de incendiu, deoarece aspectul 

peisajului se deteriorează: diferitele forme și culori ale vegetației dispar și totul se 

transformă în ceva, asemănător cu  un deșert cenușiu. Oamenii care locuiesc în apropiere 

pierd peisajul din aminintirile din copilărie. Cu toate acestea, efectele incendiilor forestiere 

merg mult mai departe. 

Zonele forestiere și pădurile, adică natura, sunt o sursă de viață, sănătate și bogăție. 

Acesta este locul unde, în aclași timp, trăiește un număr mare de ființe vii diferite: animale, 

plante, microorganisme. Toate organismele vii care locuiesc în păduri interacționează și 

joacă un rol important atât unul pentru celălalt, cât și pentru oameni (produc aer curat și 

apă, precum și multe alte lucruri necesare - lemn, ciuperci sălbatice, miere, iarbă pentru 

animale). 

 Nu numai plantele ard în pădure, ci și animalele sunt afectate: fie mor, fie trebuie 

să se mute în altă parte, deoarece își pierd hrana și adăpostul. 

În plus, calitatea solului se deteriorează brusc 

datorită temperaturilor ridicate în timpul unui 

incendiu: organismele care trăiesc sub pământ și 

descompun materii organice mor, permițând astfel 

plantelor să crească. Solul pierde protecția plantelor 

împotriva eroziunii și după ploile abundente apa îl 

trage cu ea, poluând râuri, baraje și uneori chiar 

orașe (inundații). 

Aerul este poluat nu numai de fum, ci și de 

faptul că oprește absorbția de CO2 din atmosferă. 

Incendiile distrug multe resurse utilizate de oameni, 

în special în zonele rurale. Uneori mor oamenii care 

locuiesc în zonă, dar și oamenii care sting focul. 

Dar asta nu este tot. Luați solurile forestiere, de exemplu. Sunt bogate în putregaiuri și 

nutrienți care susțin nenumărate forme de viață și activități organice. 

Incendiile forestiere cresc temperatura solului la peste 900°C și, astfel, pot distruge aproape 

toate proprietățile sale organice.  

 

Impactul asupra bazinelor hidrografice este 

de asemenea important. Materia organică 

arsă în sol îl degradează calitatea. Acest 

lucru afectează negativ infiltrarea și 

scurgere, datorită căreia suprafața solului 

începe să respinge apa. Din acest motiv, apa 

de ploaie nu este în stare să se scurgă în 

apele subterane, ceea ce duce la eroziune. 

 

 

 

 

 



Combaterea incendiilor forestiere 

Lupta împotriva incendiilor forestiere constă în implementarea complexă a măsurilor 

legale, silvice și de stingere a incendiilor. Acestea sunt organizate și realizate în mod 

corespunzător, pentru a preveni posibilitatea apariției și răspândirea incendiilor forestiere 

și pentru a facilita lupta împotriva lor. Acest lucru determină, de asemenea, semnificația 

practică a problemei. În funcție de natura lor, măsurlei de combatere a incendiilor pot fi: 

I. Măsuri de protrcție (preventive) pentru combatere a incendiilor - sunt un sistem de 

măsuri pentru prevenirea apariției și răspândirii incendiilor forestiere.  

Acestea sunt: 

 propagandă și educație împotriva incendiilor; 

 curățarea zonelor de tăiere de deșeurile inflamabile; 

 crearea de șanțuri de combatere a incendiilor; 

 crearea centurilor de incendiu; 

 măsuri de protecție în zone cu  incendii vechi (stinse); 

 măsuri de protecție împotriva incendiilor de-a lungul liniilor de cale ferată și 

drumurilor forestiere cu trafic intens; 

 măsuri de protecție împotriva incendiilor în timpul lucrărilor silvice; 

 măsuri de protecție împotriva incendiilor în jurul altor clădiri economice, 

administrative din teritoriile forestiere. 

II. Patrulare - serviciul de monitorizare - principalele sarcini sunt determinarea rapidă 

și precisă a locației incendiului forestier, tipul, puterea și direcția de răspândire a 

acestora pentru a evalua corect posibilitățile de combatere a incendiului. În practică, 

soluția acestor sarcini se realizează prin următoarele activități: 

 pe baza prognozei meteo este pregătită o prognoză de combarere a incendiilor, care 

este utilizată pentru organizarea de evenimente de combatere a incendiilor; 

 grupul de monitorizare și comunicare a incendiilor este organizat în timpul sezonului 

de incendii pentru detectarea la timp a incendiilor, pentru semnalizarea acestora și 

pentru alarmare. Supravegherea incendiilor se realizează prin turnuri de combatere 

a incendiilor și patrule la sol. 

III. Metodele de stingere a incendiilor forestiere - depind de mijloacele de combatere, 

tipul de incendiu forestier, condițiile în care se produc și se dezvoltă: 

 Metoda de cultivare - bazată pe proprietățile de stingere a solului și nisipului, care 

limitează accesul oxigenului la materialul combustibil și scade temperatura 

combustibilului. Astupare cu sol este eficientă și este folosită la incendii terestre, de 

grad scăzut; 

 Metoda apei - folosește proprietatea de răcire a apei și efectul său restrictiv asupra 

oxigenului. Se aplică în diferite cazuri și forme în funcție de tipul și puterea focului; 

 Metoda focului - este o luptă cu foc împotriva focului. Sunt cunoscute două forme de 

aplicare: foc în fața unui incendiu (foc frontal) și lansarea unui contra-foc. În ambele 

cazuri, focul trebuie lansat ca și protecția naturală, cum ar fi un râu, o poiană, un 

drum etc.; 

 Metoda exploziei - explozivii sunt folosiți pentru a crea benzi mineralizate de 

combaterea focului, se crează șanțuri în fața unui incendiu. Principala cerință pentru 

aceasta metoda este prezența solului dur sau înghețat; 

 Metoda chimică - substanțele chimice sunt utilizate ca și agenții de stingere a 

incendiilor; 

 Metoda aviației - o metodă modernă cu o serie de avantaje și o gamă largă de acțiuni. 



Ordonanța nr. 8 din 11 mai 2012 privind termenii și condițiile de protecție a zonelor 

forestiere împotriva incendiilor. 

Organizația pentru protecția pădurilor  

Măsurile și evenimentele  pentru protecția teritoriilor forestiere împotriva incendiilor 

sunt planificate pentru fiecare unitate teritorială forestieră, indiferent de proprietatea 

teritoriului, și sunt obligatorii pentru implementare. Planificarea măsurilor și a 

evenimentelor pentru protecția teritoriilor forestiere împotriva incendiilor este în 

detrimentul bugetului de stat. Punerea în aplicare și menținerea măsurilor și a 

evenimentelor de protecție a teritoriilor forestiere împotriva incendiilor se organizează și 

se efectuează de către proprietari, respectiv de către persoanele cărora le este administrat 

teritoriul, pe cheltueală lor. Condițiile și procedura de proiectare a măsurilor și 

evenimentelor de protecție a teritoriilor forestiere împotriva incendiilor sunt determinate 

de Ordonanța № 8 din 11 mai 2020, privind condițiile și ordinea de protecție a teritoriilor 

forestiere împotriva incendiilor. Prevederile prezentului regulament:  

• se aplică tuturor pădurilor și bunurilor imobiliare situate în zonele forestiere sau 

adiacente, indiferent de proprietatea, scopul teritorial și funcțional al acestora, precum și 

siturilor permanente sau temporare situate în sau în apropierea acestora;  

• sunt obligatorii pentru toți proprietarii sau utilizatorii zonelor forestiere, precum 

și pentru persoanele care trec și/sau desfășoară activități în sau în apropierea lor.  

Protecția teritoriilor forestiere împotriva incendiilor este un complex de măsuri și 

evenimente, pentru combaterea incendiilor și include acțiuni, măsuri și cerințe pentru 

prevenirea, detectarea, limitarea și eliminarea incendiilor pe teritoriile forestiere. Pentru 

toate teritoriile forestiere, indiferent de proprietatea lor, sunt pregătite planuri de activități 

pentru protecția lor împotriva incendiilor, care sunt în detrimentul bugetului de stat și fac 

parte integrantă din planurile și programele de gestionare a pădurilor, precum și parte din 

planurile de gestionare a ariilor și zonelor protejate. Măsurile și evenimentele pentru 

protecția zonelor forestiere împotriva incendiilor sunt planificate, implementate și 

întreținute ca un sistem unic pentru toate suprafețele forestiere, indiferent de proprietatea, 

scopul teritorial și funcțional al acestora. Documentele care reglementează desfășurarea 

activităților în teritoriile forestiere sau în imediata apropiere a acestora, includ, de 

asemenea, măsuri pentru protecția teritoriilor forestiere împotriva incendiilor. 

Implementarea și menținerea măsurilor și măsurilor pentru protecția zonelor 

forestiere împotriva incendiilor este organizată și realizată de către:  

• Întreprinderile de stat (ÎS) în temeiul art. 163 din Legea pădurilor (LP) și 

subdiviziunile lor teritoriale - exploatațiile forestiere de stat și exploatațiile de vânătoare 

de stat - în teritoriile forestiere - proprietatea statului, precum și în cele prevăzute pentru 

gestionare de la ei - pe cheltuiala lor;  

• Ministerul Mediului și Apelor - pe teritoriile forestiere și pe terenurile din teritoriile 

protejate - proprietate exclusivă a statului în sensul Legii pentru teritoriile protejate, în 

detrimentul bugetului său;  

• Exploatații forestiere experimentale - pe teritoriile forestiere gestionate de 

acestea, precum și în cele prevăzute pentru gestionarea de la ei - pe cheltuiala lor;  

• Municipalitățile - în teritoriile forestiere - proprietatea municipală, precum și în 

cele prevăzute pentru gestionarea de la ei - în detrimentul bugetului municipal;  

• Proprietarii și utilizatorii de păduri și terenuri din zonele forestiere.  

Organele Direcției Generale „Protecția împotriva incendiilor și protecția civilă” pe 

lângă Ministerul de Interne își exercită competențele de prevenire, detectare, limitare și 



eliminare a incendiilor din zonele forestiere în temeiul Legii privind Ministerul de Interne și 

a Regulamentelor de aplicare sa.  

Agenția Executivă a Pădurilor, structurile sale și unitățile teritoriale specializate 

controlează implementarea acțiunilor, măsurilor și evenimentelor, precum și respectarea 

cerințelor de protecție a zonelor forestiere împotriva incendiilor. 

Întreprinderile de stat prin Exploatațiile forestiere de stat, Exploatațiile de vânătoare 

de stat, Ministerul Mediului și Apelor, precum și structurile forestiere municipale și private 

organizează un sistem pentru detectarea la timp a incendiilor pe teritoriile forestiere, 

creează o organizație și participă activ la stingerea lor. 

 

 

Evenimente anuale pentru protecția pădurilor împotriva incendiilor  

1. Până la 15 februarie în fiecare an, ”Protecția civilă” și Direcția Executiva a 

Padurilor elaborează un plan anual de interacțiune.  

2. Pe baza planului aprobat, până la 30 martie sunt efectuate inspecțiile comune de 

câtre angajații de ”Protecția civilă” și Direcția Executiva a Padurilor. Inspecțiile 

verifică implementarea activităților pentru anul precedent și a activităților 

planificate pentru anul curent pe baza planurilor anuale pregătite pentru 

protecția teritoriilor forestiere împotriva incendiilor.  

Astfel de planuri sunt dezvoltate de:  

 Diviziunile teritoriale ale Întreprinderii de stat în temeiul art. 163 din Legea 

pădurilor;  

 Structuri forestiere municipale;  

 Proprietarii de teritorii forestiere - persoane juridice, persoane fizice și 

asociațiile acestora, cu o suprafață totală a proprietăților lor funciare de peste 

50 ha. 

Planul anual de protecție a zonelor forestiere împotriva incendiilor conține:  

 descrierea cauzelor incendiilor din ultimii cinci ani și factorii principali care 

creează un risc de incendii în zonele forestiere;  

 descrierea metodelor și mijloacelor existente pentru prevenirea, monitorizarea 

și controlul incendiilor în zonele forestiere, precum și a sistemelor de control;  

 o descriere a acțiunilor specifice care vizează depășirea efectelor factorilor de 

risc de incendiu, inclusiv modalități de a:  

а) eliminarea principalelor cauze ale pericolului de incendiu;  

б) îmbunătățirea sistemelor de prevenire și detectare a incendiilor;  

в) îmbunătățirea sistemelor de control; 

 listă de măsuri și evenimante specifice, pentru protecția zonelor forestiere 

împotriva incendiilor în funcție de pericolul de incendiu;  

 o copie a hărții de protecție împotriva incendiilor forestiere cu drumuri, marcate 

în roșu, care sunt potrivite pentru deplasarea pompierilor și a altor echipamente 

grele, depozite de combatere a incendiilor, surse de apă, rezervoare, locuri de 

aterizare a elicopterului;  

 listele grupului de specialitate pentru stingere și a formațiunilor voluntare 

prevăzute la art. 15, alin. 1, punctul Z, pentru localitățile din sfera lor de 

activitate teritorială;  

 lista echipamentelor, utilajelor și instrumentelor care vor fi utilizate pentru 

stingerea incendiilor în zonele forestiere;  



 listă a persoanelor, responsabile de implementarea interacțiunii cu ”Protecția 

civilă”; 

 o descriere a procedurii și a metodelor de furnizare a alimentelor, a apei potabile 

și a altor mijloace necesare participanților la stingerea incendiilor pe teritoriile 

forestiere, precum și o listă, cu numele persoanelor responsabile pentru acest 

lucru;  

 schema de notificare în timp util în caz de incendiu;  

 proces-verbal de inspecțiilor comune efectuate de ”Protecția civilă” și Direcția 

Executiva a Padurilor;  

 lista persoanelor cu numerele lor de telefon, care trebuie notificate în caz de 

incendiu forestier. 

 

Planul este completat de măsurile de implementare în cadrul Proiectelor de 

Gestionare a Pădurilor /PGP/ sau a Planurilor Forestiere de Gestionare /PFG/ pentru anul 

respectiv. PGP sunt pregătite pentru o perioadă de 10 ani, pentru fiecare Exploatație 

forestiere de stat și Exploatație de vânătoare de stat, precum și pentru toate pădurile 

private și municipale cu o suprafață totală de peste 50 de hectare. În ele sunr planificate 

toate activitățile forestiere, inclusiv tipul tăierii, cantitățile de lemn dobăndite, 

împădurirea, construcția drumurilor forestiere etc. pe o perioadă de 10 ani. Gestionarea 

pădurilor, care nu aparțin statului, cu o suprafață totală mai mică de 50 de hectare, se 

realizează printr-un Program forestier /PF/, a cărui valabilitate este de asemenea de 10 ani. 

Pentru primii trei ani ai programului, sunt stabilite măsurile de implementare pentru  

combatere a incendiilor sau pentru întreținerea masurilor, care deja sunt implementate. 

3. Elaborarea unui plan de de câtre unitățile de ”Protecția civilă” pentru protecția 

pădurilor împotriva incendiilor.  

4. Pe baza planurilor de protecție a teritoriilor forestiere împotriva incendiilor 

aprobate de Directorul Agenției Regionale a Padurilor, este elaborat un program regional 

pentru protecția teritoriilor forestiere împotriva incendiilor  și o înaintează spre adoptare în 

fața unei comisii, stabilite printr-un ordin comun al Agenciei generale ”Protecția civilă” și 

Direcția Executiva a Padurilor, care este implementat de proprietarii sau utilizatorii 

teritoriilor forestiere.  

5. La propunerea Directorul Agenției Regionale a Padurilor, în baza art. 137, alin. 1 

din Legea pădurilor, Prefectul județului anunță sezonul incendiilor în zonele forestiere.  

6. Până la 30 iulie a fiecărui an, conform planului de interacțiune dintre Agenciei 

generale ”Protecția civilă” și Direcția Executiva a Padurilor , sunt efectuate inspecții de 

control la punerea în aplicare a măsurilor din planurile anuale de protecție a teritoriilor 

forestiere împotriva incendiilor. 



 O alarmă de incendiu în zonele 

forestiere se face la numărului unic de 

urgență european 112. 

 

Măsuri, evenimente și cerințe pentru 

combaterea incendiilor pe 

teritoriilor forestiere 

Structură de combatere a 

incendiilor în teritoriile forestiere 

include proiectarea unui sistem de 

activități silvice, forestiere, de 

împădurire și alte activități, numite 

măsuri generale de combatere a 

incendiilor, pentru a preveni apariția 

unui incendiu în zonele forestiere, 

pentru a le limita dezvoltarea și răspândirea și pentru a asigura condiții pentru depistarea 

lor la timp și stingerea cu succes. 

Locurile pentru aprinderea de foc în teritoriile forestiere sunt determinate în 

conformitate cu planurile pentru activitățile de combaterea incendiilor, în planurile și 

programele de gestionare a pădurilor, precum și în planurile de gestionare a ariilor și a 

zonelor protejate și, dacă este posibil, trebuie să fie aproape de o sursă de apă (baraj, râu, 

pârâu etc.). La locurile respective se pun indicătoare cu textul: „Loc pentru aprinderea de 

foc".  

 Locurile reprezintă niște 

focare în formă rotundă, 

cu un diametru de cel mult 

1 m., respectiv : 

1. focarul este înconjurat 

de o coroană de pietre cu o 

înălțime de nu mai puțin de 20 

cm. sau săpat în pământ, și solul 

care a fost scos este turnat pe 

periferia sa; 

2. focarul construit este 

înconjurat cu o bandă 

mineralizată cu o lățime de cel 

puțin 1 m.; 

3. arderea în focar este 

organizată astfel încât înălțimea flăcărilor să nu depășească 0,5 m, iar grosimea stratului de 

cărbuni mocnitoare  să nu depășească jumătate din înălțimea sa. 

Primarii municipiilor: 

 organizează, coordonează și desfășoară în coordonare cu Agencia generală 
”Protecția civilă” și Direcția Executiva a Padurilor măsurile și evenimentele 
pentru combaterea incendiilor la granițele localităților și în teritoriile forestiere 
- proprietatea municipalității sau care le este furnizat pentru gestionare; 

 acordă asistență angajaților Agenciei generale ”Protecția civilă”, Direcția 
Executiva a Padurilor, Întreprinderile de star în temeiul art. 163 din Legea 
padurilor, precum și diviziunile lor teritoriale și Ministerul Mediului și Apelor, în 
îndeplinirea funcțiilor lor stabilite prin prezenta ordonanță; 



 creează formațiuni voluntare pentru stingerea incendiilor în teritoriile forestiere, 
în conformitate cu Legea privind protecția împotriva dezastrelor; 

 informează populația locală despre obligațiile și măsurile pentru protecția 
teritoriilor forestiere împotriva incendiilor și alarmează la timp în caz de incendiu 
forestier. 

 
Proprietarii și utilizatorii zonelor forestiere și siturilor din sau în apropierea 

acestora: 

 participă obligatoriu la stingerea incendiilor în teritoriile forestiere în funcție de 
capacitățile lor; 

 planifică și pun în aplicare măsurile necesare pentru protecția teritoriilor 
forestiere, precum și a lucrătorilor și/sau angajaților acestora, în caz de incendiu 
forestier; 

 în cazul unui incendiu forestier, ei sună la 112 sau caută un alt mod de a oferi 
asistență atunci când nu sunt în stare să ofere o astfel de asistență personal; 

 asigură accesul la echipele și echipamentele de pompieri la imobilele 
deținute/gestionate de acestea, pe teritoriul căruia s-a produs incendiul; 

 furnizează, la cererea organismelor de salvare, mijloace de combatere a 
incendiilor, de comunicare, vehicule și alte mijloace disponibile, necesare pentru 
stingerea incendiilor; 

 efectuează instruire și/sau instruiesc lucrătorii, angajații, vizitatorii și alte 
persoane cu privire la măsurile de combatere incendiilor și cerințele pentru 
protecția zonelor forestiere împotriva incendiilor; 
 

Persoanele care desfășoară activități pe teritoriile forestiere sau în imediata 
apropiere a acestora asigură punerea în aplicare a măsurilor de securitate la incendiu și a 
cerințelor pentru protecția teritoriilor forestiere împotriva incendiilor de: 

 teritoriul locului temporar în care se desfășoară activitatea; 

 echipamentul tehnologic folosit; 

 materialele utilizate; 

 materiale și/sau produse primite sau obținute. 
 

IIІ: Practici bune în țările UE, oportunități pentru crearea voluntariatului viitor în 

rândul tinerilor. 

 

Baza pentru reducerea riscului de incendiu este colectarea și diseminarea 

informațiilor privind bunele practici în legătură cu dezvoltarea cu succes a politicilor depline 

în acest domeniu. Conștientizarea instituțiilor responsabile asigură utilizarea ușoară a 

bunelor practici în planificarea măsurilor și evenimentelor preventive, iar conștientizarea 

facilitează punerea lor în aplicare. 

Bunele practici pentru stingerea incendiilor forestiere sunt măsurile preventive. 

Activitățile preventive reduc riscul de incendii forestiere. Măsuri preventive: 

 Pregătirea unui plan de urgență pentru dezastre și accidente; 

 Instruirea organelor de conducere și a forțelor disponibile; 

 Coordonarea acțiunilor tuturor participanților la incendii mari; 

 Activitate preventivă cu adolescenți de la o vârstă fragedă; 

 Următorul pas este crearea de pompieri voluntari pentru tineri; 

 Instruirea voluntarilor - inițial și periodic;  

 Asigurarea și menținerea constantă a sistemului de comunicare și informații, 

precum și monitorizarea, analiza și evaluarea situației; 



 Determinarea obligațiilor și responsabilităților fiecăruia dintre participanții la 

eliminarea incendiilor forestiere; 

 Implicarea angajaților forestieri în formarea voluntarilor; 

 Implementarea anumitor prescripții de către autoritățile competente legate de 

inspecțiile pe teren;  

 Actualizarea directorului de telefonie al departamentelor cu sarcini de protecție 

în caz de incendii forestiere;  

 Elaborarea procedurilor de operare standard pentru acțiuni de incendiu;  

 Elaborarea instrucțiunilor/regulilor pentru comportamentul și acțiunile populației 

în caz de incendiu;  

 Selectarea măsurilor tehnice și forestiere adecvate pentru a reduce riscul de 

incendiu; 

 Construcție de bariere silvice, benzi mineralizate, centură de protecție împotriva 

incendiilor;  

 Mentinerea in stare buna a drumurilor pentru autospeciale, camioane și cisterne 

pentru stingerea incendiilor forestiere;  

 Organizarea posturilor de observare; 

 Eliminarea deșeurilor după tăiere de lemne; 

 Plasarea indicătoarelor cu conținut de stingere a incendiilor („Nu aprindeți foc în 

pădure” sau „Protejați pădurea de foc”. 

 

 

Planul de evacuare trebuie să includă: 

 Programarea unei întâlnire de urgență în afara zonei de pericol. Acest lucru este 

crucial pentru a determina cine este evacuat în siguranță din zona afectată. 

 Mai multe variante de a vă evacua casa. Exersați frecvent aceste variante, astfel 

încât toată lumea din familia dvs. să fie familiarizată cu ele în caz de accident. 

 Realizați un plan de evacuare pentru animalele dvs. de companie și animalele mari, 

cum ar fi caii și altele 

 Planul de comunicare a familiei. Desemnați o rudă sau un prieten care nu locuiește 

în cartierul dvs. ca punct de contact pentru a acționa ca unică sursă de comunicare 

între membrii familiei în caz de separare. (Este mai ușor să suniți o persoană și să  

ceriți să se conecteze cu alți membri ai familiei decât să încercați să sunați pe toată 

lumea, deoarece sistemele de telefonie și Internet pot fi supraîncărcate sau limitate 

în timpul dezastru). 

 



Faceți următoarele pregătiri: 

 Țineți stingătoarele la îndemână și învațați-i pe 

membrii familiei dvs. cum să le folosească (verificați 

cu regularitate data de expirare).  

 Asigurați-vă că membrii familiei dvs. știu unde sunt 

principalele dispozitive de închidere a gazului, 

electricității și apei și știu să le oprească în siguranță 

în caz de accident.. 

• Asigurați un kit medical de urgență pentru fiecare 

persoană. 

• Faceți o listă cu numerele de contact și lasați-o lângă 

telefon și în kitul de 

urgență cu cele mai 

necesare articole. 

• Păstrați un kit 

suplimentar de 

urgență în mașină 

dacă nu puteți 

ajunge acasă din 

cauza unui incendiu sau a unui alt accident. 

• Pregătiți un radio sau un scaner portabil, astfel 

încât să fiți infirmați de dezvoltarea focului.  

• Informați vecinii despre planul dvs. de urgență. 

 

Trusă de urgență cu cele mai importante lucruri 

 

Toți trebuie să aibă un kit de urgență ușor accesibil. Rucsacurile fac o treabă 

excelentă în depozitarea acestor articole (cu excepția mâncării și a apei), deoarece le puteți 

lua rapid cu dvs. Depozitarea alimentelor și a apei într-o geantă cu roți le face mai ușor de 

transportat. Geanta trebuie să fie suficient de ușoară, astfel încât să o poți transporta cu 

ușurință la mașină. 

Lista articolelor care trebuie introduse în trusa de urgență: 

• Alimente durabile și trei litri de apă de persoană pentru trei zile 

• Harta cu cel puțin două rute de evacuare marcate 

• Prescripții pentru medicamente speciale 

• Îmbrăcaminte 

• Ochelari suplimentari sau lentile de contact 

• Cheie  suplimentară la mașină, cărți de credit, bani în numerar 

• Trusă de prim ajutor 

• Lanternă 

• • Radio cu baterii și baterii de rezervă 

• Accesorii sanitare și igienice 

• Copii ale documentelor importante (certificate de naștere, pașapoarte etc.) 

• Nu uitați de mâncare și apă pentru animalele de companie! 



 

 

Oportunitatea de a crea un cadru pentru voluntariatul viitor în rândul tinerilor. 

 

Unul din patru europeni (inclusiv persoane cu vârsta de peste 55 de ani) declara că 

face voluntariat. În țările cu tradiții mai puțin dezvoltate în voluntariat, un procent mai 

mare de oameni spun că au ajutat sau au sprijinit alte persoane din afara gospodăriei lor. O 

astfel de asistență a fost asigurată de 36 la sută dintre europeni cu vârsta de peste 55 de 

ani. 

Conform datelor Eurobarometrului, doar 12% dintre bulgari participă în mod regular 

la activități de voluntariat, cea ce pune Bulgaria pe penultimul loc în UE, comparativ cu 

media UE 24 %. 

Sociologii spun că voluntariatul este un „simț al comunității” și că nu se întâmplă 

doar atunci când ajutați în caz de dezastre, accidente și catastrofe. Oficial și statistic, 

voluntarii din Bulgaria devin cel mai adesea tineri între 15-30 de ani, angajați în activități 

precum evenimente culturale și sportive, activități de protecție a mediului, campanii de 

caritate etc. De ce au nevoie de statut juridic? Deoarece o astfel de „mișcare” va legitima 

cunoștințele și abilitățile obținute în timpul evenimentelor de voluntariat. 

Este necesară o astfel de lege și de ce? Da cu siguranta. Acesta va recunoaște, 

reglementa și stimula voluntariatul. Acum se vorbește despre voluntari mai multe legi - în 

legea dezastrelor, în legea tinereții.  Potrivit avocaților, s-ar putea ca voluntarii sau 

persoana care i-a organizat undeva și pentru o anumită activitate să fie în afara legii. Se 

pare că înca în 2006 a fost elaborat un proiect de lege privind voluntariatul, dar a rămas 

doar un proiect. Lipsa unei astfel de legi determină interesul și participarea scăzute la 

campaniile și acțiunile de voluntariat ale cetățenilor, creează, de asemenea, dificultăți 

pentru instituțiile care lucrează cu voluntari. 



Voluntarii nu primesc salariu pentru activitățile lor, dar munca lor (dacă nu lucrează 

- activitatea lor) ar trebui să fie în condiții favorabile – de sănătate și siguranța. Îm plus: 

 datele personale ale voluntarilor să fie protejate; 

 să fie întrenați - în majoritatea cazurilor este necesar; 

 să fie asigurați împotriva unui accident, 

 să fie rambursate pentru cheltuielile efectuate în legătură cu activitățile lor.  

 Legea va oferi cadrul legal pentru voluntariat și va crea securitate juridică pentru 

voluntarii și organizațiile care utilizează voluntarii. De regulă, o astfel de lege trebuie să 

definească ce este un „voluntar”. De asemenea, determină ce organizații pot desfășura o 

astfel de activitate. În mod firesc, legea obligă aceste organizații să creeze condiții de 

voluntariat sigur. Tinerii 

care văd voluntariatul ca o 

oportunitate de practică, 

dezvoltare, învățare, un 

domeniu în care dezvoltă 

abilități de ani de zile, vor 

să aibă o carte, să aibă 

dovezi pentru ei înșiși 

despre dinamica 

eforturilor lor de a 

dezvolta abilități. Recent 

a devenit clar că 

voluntariatul în Bulgaria 

are deja 3.000 de bărbați 

și femei pregătiți și 

instruiți, care, dacă este necesar, îi ajută pe angajații serviciilor de combaterea incendiilor 

și protecție civilă. În toată lumea ei joacă un rol important în sprijinirea victimelor 

dezastrelor frecvente, accidentelor, atacurilor teroriste etc. 

 

Literatură și surse utilizate: 

Legea privind protecția împotriva dezastrelor; Ordonanța nr. 8 din 11 mai 2012 privind 

termenii și condițiile de protecție a zonelor forestiere împotriva incendiilor; Materiale 

ajutoare de formare pentru protecția pădurilor, Silvicultură și Sănătate și siguranță; Reguli 

de conduită și acțiune în cazul incendiilor forestiere ale Direcției Generale „Securitatea 

împotriva incendiilor și protecția civilă” la Ministerul de Interne (MAI); Proiect de lege 

privind voluntariatul din 2006; Surse bazate pe Internet 

 


