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Mirel Idorași, inspec-
tor șef Garda Foresti-
eră București (care își 
desfășoară activitatea pe 
raza județelor Ialomița, Il-
fov, Călărași, Constanța, 
Giurgiu, Teleorman și a 
municipiului București), 
ne-a declarat că, în aceas-
tă perioadă, s-a dispus in-
tensificarea patrulărilor la 
lizierele pădurilor, de că-
tre personalul de teren 
al ocoalelor silvice din ra-
za de activitate, cu pre-
cădere în zonele limitrofe 
miriștilor, pășunilor și fâ-
nețelor, în vederea preve-
nirii propagării incendiilor 
în interiorul pădurii.

”O atenție deosebi-
tă este acordată protec-
ției la foc a lizierelor pă-
durilor tinere (plantații-
le și regenerările naturale 
din fondul forestier, plan-
tațiile din perimetrele de 
ameliorare), mai ales aco-
lo unde și în anii trecuți 
s-a manifestat fenomenul 
de incendiere a vegetați-
ei uscate și a miriștilor. În 
plus, pentru a descuraja 
acest fenomen de incen-
diere este necesar ca per-
soanele care dau foc ve-
getației uscate să fie iden-
tificate și să fie comunica-
te autorităților competen-
te (Garda de Mediu, Poli-
ție, APIA) în vederea luării 
măsurilor legale ce se im-
pun. Pentru că, trebuie să 
reamintesc că, în confor-
mitate cu prevederile Le-

gii 181/2020 privind ges-
tionarea deșeurilor nepe-
riculoase compostabile, 
se interzice arderea restu-
rilor vegetale din gospo-
dării, iar incendierea pa-
jiștilor încalcă GAEC (bu-
ne condiții agricole și de 
mediu) 8, astfel că dețină-
torii respectivelor terenuri 
nu vor mai primi subven-
ții APIA”, ne-a precizat in-
spectorul șef al Gărzii Fo-
restiere București.

Protejarea zonelor 
vulnerabile

Mirel Idorași s-a referit 
și la executarea sau între-
ținerea unor zone de pro-
tecție la foc în zonele vul-
nerabile, prin curățarea de 
resturi vegetale a șanțuri-
lor de minim sanitar sau, în 
funcție de posibilități, crea-
rea unor benzi perimetra-
le de 6-8 metri lățime, situ-
ate între plantație și tere-
nul agricol. Apoi, asigura-
rea coordonării și comuni-
cării între serviciul de per-
manență de la sediul Găr-
zii Forestiere cu serviciile 
de permanență instituite 
la sediile ocoalelor silvice și 
cu dispeceratul ISU.

”În cazul nedorit al 
apariției incendiilor de pă-
dure, se ia legătura cu In-
spectoratele pentru Situ-
ații de Urgență din terito-
riu, precum și, după caz, 
cu Instituția Prefectului 
și cu personalul desem-

nat al unităților adminis-
trativ-teritoriale, astfel în-

cât să se poată interve-
ni în mod operativ și efici-

ent la stingerea acestor in-
cendii, inclusiv cu forma-
țiuni de pompieri volun-
tari. Personalul din sub-
ordinea instituției moni-
torizează permanent po-
sibilele incendii declanșa-
te, până la lichidarea to-
tală a acestora, și transmit 
operativ datele, în confor-
mitate cu prevederile Or-
dinului 2.579/2012 (pen-
tru aprobarea fluxului 
informațional-decizional de 
avertizare-alarmare în ca-
zul unor situații de urgență 
generate de riscurile speci-
fice Ministerului Mediului), 
către dispeceratul Centru-
lui Operativ pentru Situații 
de Urgență al Ministerului 
Mediului și către Direcția 
Generală Păduri și Strate-
gii în Silvicultură. Suprafe-
țele de pădure, și în speci-
al plantațiile din fondul fo-
restier național și din peri-
metrele de ameliorare, ca-
re au fost afectate de in-
cendii, vor fi monitorizate 
și după lichidarea incen-
diului, astfel încât estima-
rea pierderilor să fie corect 

efectuată, iar suprafețe-
le goale rezultate în urma 
producerii incendiilor să fie 
incluse în clasa de regene-
rare, urmând a fi reîmpă-
durite în termenul legal. Cu 
ocazia intervenției în cazul 
producerii unui incendiu 
de pădure, reprezentanții 
ocolului silvic - prezenți la 
stingere - solicită coordo-
natorului acțiunii să stabi-
lească locul de unde a por-
nit incendiul, prin determi-
narea cât mai exactă a co-
ordonatelor, iar în raportul 
(fișa) care se trimite la mi-
nister vor fi menționate și 
aceste coordonate, într-un 
format specific, cu scopul 
de a fi ulterior comunicate 
de către noi la APIA, pen-
tru luarea măsurilor legale 
ce se impun în cazul în ca-
re se va constata încălca-
rea GAEC 8. Cauza produ-
cerii incendiului va fi stabi-
lită cât mai exact și doar în 
cazul în care cauza nu poa-
te fi determinată va fi tre-
cută o cauză necunoscu-
tă”, ne-a mai explicat spe-
cialistul.

actualitate

Garda Forestieră București, în alertă

Personalul silvic, atenție sporită la incendii!
 Sunt, în continuare, aplicate măsuri stricte de supraveghere a pădurilor și plantațiilor, în condițiile în care 

temperaturile rămân caniculare și lipsesc precipitațiile

Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Barna Tanczos, 
facea, de asemenea, apel, în urmă cu o lună de zile, la 
monitorizare atentă și sporirea numărului de patrule 
formate din personalul silvic din cadrul Romsilva
”Riscul incendiilor de pădure este unul extrem de 
crescut în această perioadă, de aceea avem nevoie 
de o supraveghere atentă a zonelor cu risc de 
apariție a unor astfel de fenomene. (…) Am solicitat 
reprezentanților instituțiilor subordonate întocmirea 
unei liste cu zonele vulnerabile din țară, care pot fi 
afectate de valul de temperaturi crescute. Toate 
instituțiile noastre sunt în alertă, monitorizăm 
permanent situația din teren pentru a putea interveni 
dacă situația o va impune”, spunea ministrul.

În alertă!

Având în vedere că încă nu am scăpat de 
temperaturile caniculare, iar precipitațiile sunt, 
în continuare, reduse, există constant risc 
de producere a incendiilor - mai ales în cazul 
miriștilor, după recoltarea cerealelor.
În aceste condiții s-a transmis de către Ministerul 
Mediului, Apelor și Pădurilor și Garda Forestieră 
București, către personalul silvic din subordine, o 
adresă prin care s-a cerut luarea tuturor măsurilor 
necesare de prevenire a propagării incendiilor 
în păduri și plantații, monitorizare permanentă a 
incendiilor declanșate, până la lichidarea totală a 
acestora și transmiterea operativă a datelor către 
Garda Forestieră București.
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