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Autoritățile naționale necesită o evaluare actualizată a hazardului la
dezastre pentru alocarea corespunzătoare a resursele de intervenție și
pentru elaborarea strategiilor integrate de răspuns și prevenție. Lucrarea
prezintă o evaluare a hazardului la incendii de pădure la nivel național,
prin care se determină probabilitatea de apariție a incendiilor pe baza
frecvenței acestora pe unitatea de suprafață și printr-o metodă de
interpolare pe baza estimării kernel a densității de probabilitate. Ambele
metode au evidențiat zone similare cu predispoziție ridicată la apariția
incendiilor (Mehedinți, Gorj, Dolj și Alba), metoda kernel punând în
evidență vulnerabilitatea județelor Caraș-Severin și Vâlcea. Analiza s-a
realizat pe baza incendiilor raportate în perioada 2006-2015, relevând
dublarea evenimentelor de incendii de pădure în deceniul analizat
comparativ cu media istorică (1956-2005) de 175. Suprafața medie
incendiată a crescut cu 25%, iar analiza temporală și spațială a pus în
evidență variabilitatea anuală și sezonieră a incendiilor de pădure, al
căror tipar se corelează cu activitățile umane.
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1. INTRODUCERE
Incendiile de pădure sunt fenomene complexe influențate de factori climatici și meteorologici
favorizanți (temperatura și umiditatea aerului, cantitatea de precipitații, direcția și intensitatea
vântului), cantitatea și inflamabilitatea combustibilului (litieră și lemn) și condiționate de
probabilitatea unor evenimente declanșatoare de origine antropică (accidente, neglijență, acte
premeditate sau iresponsabile) sau naturală (trăsnet, vulcanism, autoaprindere etc.) [1].
Terminologic, în conformitate cu [2], analiza de hazard se referă la probabilitatea și intensitatea
manifestării unui fenomen (natural sau artificial) asociat cu posibile pierderi sociale, economice și
de mediu. Riscul este definit ca produs între probabilitatea de producere și impactul evenimentului,
în timp ce probabilitatea se referă la posibilitatea ca un hazard să se producă într-un orizont de timp
prestabilit, luând în considerare informațiile disponibile.
Este necesar ca administratorii de terenuri, precum și personalul cu atribuții în stingerea
incendiilor să ia în considerare hazardul potențial la incendii de pădure, cu scopul de a identifica
amenințările în cazul incendiilor locale de vegetație, de a evalua riscurile în cazul comunităților, de
a educa și motiva proprietarii privați, de a crește implicarea comunității referitor la conștientizarea
și pregătirea pentru incendiu, de a ajuta administratorii de terenuri și liderii politici în luarea
deciziilor corespunzătoare în ceea ce privește gestionarea terenurilor, precum și a zonelor
predispuse incendiilor și de a ajuta forțele locale de protecție împotriva incendiilor în planificarea
acțiunilor de precursoare intervențiilor [3].
Tendința globală între anii 1979 și 2013 a fost de extindere a duratei sezonului de incendii pe
un sfert din suprafețele acoperite de vegetație și o creștere de aproape 19% a duratei medii globale
a sezonului de incendii [4]. Totodată, studiul a constatat o dublare a suprafețelor susceptibile a fi
afectate de sezoane lungi de incendii cât și o creștere globală a frecvenței sezoanelor de incendiu
prelungite. Ultimele scenarii privind schimbările climatice [5] prognozează o creștere a numărului
de zile cu pericol ridicat de incendii de pădure [6,7] precum și a duratei sezonului de incendii în
Europa, prin extinderea zilelor de uscăciune în lunile mai-iunie și respectiv septembrie-octombrie
[8].
La scară regională, modelele climatice paneuropene indică faptul că țări care până în prezent
nu prezentau un risc deosebit la incendii de pădure, cum sunt cele din Europa de Est, se vor
confrunta în viitorul apropiat cu o intensificare a manifestării acestui tip de hazard [7]. În acest
context, țări precum România sunt predispuse la schimbări de regim a incendiilor de pădure atât ca
urmare a efectelor generate de seceta prelungită, cât și ale activităților umane, cum ar fi practicile
locale de curățare a terenurilor de resturi de vegetație prin incendierea acestora [9].
Trendul ascendent al apariției incendiilor de pădure în România a fost subliniat și de cercetări
românești recente [10] care s-au bazat pe evaluarea condițiilor de producere a incendiilor de pădure
din județul Suceava pe o perioadă de 20 ani consecutivi, respectiv 1990-2009, unde s-a reliefat faptul
că, atât la nivelul județului Suceava, cât și la nivel național, s-a înregistrat o creștere fără precedent
a fenomenului de incendiere a vegetației uscate de pe terenuri agricole, pajiști și pășuni, fenomen
cunoscut sub denumirea de „curățire prin ardere”, cu consecințe asupra vegetației forestiere.
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Totodată, autorul a constatat că, în ultimii ani, factorii meteorologici și derivați ai acestora au suferit
modificări fundamentale față de valorile normale istorice, în sensul creșterii aportului în
determinarea și creșterea amplitudinii de manifestare a hazardului și, implicit, a riscului la incendii
de pădure.
La nivel internațional, știința incendiilor de vegetație a ajuns la maturitate în urma acumulării
unui bagaj extins de cunoștințe atât în ceea ce privește instrumentele și tehnicile utilizate cât și în
ceea ce privește analiza factorilor și a variabilelor determinante care trebuie luate în considerare [11].
Cea mai frecventă abordare pentru a înțelege producerea spațială a incendiilor și forțele motrice care
ghidează fenomenul este modelarea distribuției pe baza locațiilor incendiilor istorice [12].
Abordarea de bază este de a analiza locațiile de aprindere a focului în raport cu variabilele
fiziografice, climatice și antropogene suspectate a influența distribuția spațială și temporală a
incendiilor, urmărind-se estimarea semnificației variabilelor predictive [13]. Însă, cele mai multe
dintre aceste abordări sunt aplicate la scări locale sau regionale, din cauza limitărilor și
constrângerilor constatate atunci când se procedează la colectarea și actualizarea datelor geospațiale
necesare [14]. O abordare alternativă, care să depășească aceste limitări pentru a avea o estimare
realistă a riscului de incendiu, este utilizarea unor evenimente istorice, în ceea ce privește apariția,
frecvența și distribuția spațială a incendiilor. Astfel, studiile elaborate de [14-17] au prezentat
rezultatele componentei de hazard la incendiu pe baza hărților de densitate, pornind de la
localizarea punctelor de aprindere pentru reprezentarea pericolului de incendiu.
În România, primul demers pentru evaluarea riscului la incendii de pădure la nivel național a
fost întreprins în anul 2006 de către un colectiv de lucru din cadrul Institutului de Cercetări și
Amenajări Silvice condus de Adam I. [18,19]. Evaluarea riscului incendiilor de pădure a fost
realizată, pe de o parte, printr-o metodă statistică, respectiv pe baza frecvenței de apariție a unor
astfel de evenimente la nivel de unități administrative silvice (unități de producție, ocoale și direcții
silvice), iar pe de altă parte, riscul a fost estimat prin luarea în considerare a comportamentului
vegetației după declanșarea incendiului, urmărind să estimeze amploarea și pagubele produse de
acesta. Aceste două metode de calcul al riscului sunt incluse în Normele de prevenire și stingere a
incendiilor în fondul forestier (2000) [20]. Posea [21] a aplicat, pentru o unitate de producție test, o
metodă pentru evaluarea impactului incendiilor forestiere asupra solurilor forestiere, metodă care
ține seama de structura și compoziția vegetației. Burlui [10] a determinat coeficientul de risc la
incendiu prin metoda cumulativă și metoda regresiei pentru o unitate de producție din fondul
forestier sucevean, urmărind să determine factorii care se corelează cu apariția incendiilor de pădure
și încadrarea unităților amenajistice în grade de risc.
În acest context, dată fiind intensificarea pericolului la incendii de pădure în țara noastră și
trecerea unei perioade de timp semnificative de la ultima evaluare a hazardului la nivel național a
acestui tip de dezastru, a apărut ca o necesitate reluarea cercetărilor la acest tip de hazard pentru a
identifica zonele cele mai vulnerabile și a determina tendințele de evoluție înregistrate în ultima
perioadă de timp. Totodată, în conformitate cu Decizia Europeană nr. 1313/2013/UE [22] privind un
mecanism de protecție civilă a Uniunii, articolul 6(c) prevede că: ,,Statele Membre: pun la dispoziția
Comisiei evaluarea capabilității lor de management al riscurilor la nivel național sau la un nivel subnațional
corespunzător, o dată la trei ani […]”. Totodată, Comisia Europeană a condiționat posibilitatea de
accesare de fonduri comunitare pentru prevenirea dezastrelor de implementarea de către țările
membre UE a unui sistem de prevenire și management al riscului. În acest sens, țările membre
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trebuie să realizeze o evaluarea unitară la nivel național și regional a riscului la dezastre naturale
care să ia în considerare efectele schimbărilor climatice [22].
Pentru a răspunde acestor condiționalități și deziderate, Ministerul Afacerilor Interne, prin
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU), a fost desemnat ca instituție coordonatoare
în vederea implementării proiectului Evaluarea Riscurilor de Dezastre la Nivel Național (RO-RISK)
care a avut ca obiectiv evaluarea riscului de dezastre la nivel național pentru 10 tipuri de dezastre și
a fost finanțat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 (POCA) în
care IGSU a avut calitate de solicitant și lider de parteneriat alături de alți 13 parteneri. Institutul
Național de Cercetare și Dezvoltare în Silvicultură - INCDS ,,Marin Drăcea”a fost responsabil pentru
realizarea evaluării riscurilor de incendii de pădure la nivel național pentru trei scenarii cu acoperire
națională (cu probabilitate de apariție de 10, 100 și 1000 de ani) și două scenarii cu acoperire locală.
Lucrarea de față își propune să prezinte o parte din rezultatele obținute în cadrul acestui
proiect, respectiv evaluarea hazardului la incendii de pădure la nivel de unitate administrativ
teritorială (UAT) prin aplicarea a două metode de analiză: o metodă statistică simplă prin care se
determină probabilitatea de apariție a incendiilor pe baza frecvenței acestora pe unitatea de
suprafață și o metodă de interpolare respectiv estimarea kernel a densității de probabilitate. Analiza
de hazard este realizată pe baza evidențelor de incendii de pădure oficiale, raportate în perioada
2006-2015. Totodată, lucrarea analizează cauzele de declanșare a incendiilor de pădure,
caracterisicile și specificitățile spațiale și temporale, precum și resursele alocate pentru stingerea
acestora.

2. MATERIALE ŞI METODE
2.1. Baza de date geospațiale cu incendiile de pădure raportate în perioada 2006-2015
Evidențele detaliate privind incendiile de pădure produse și raportate au fost obținute pentru
perioada 2006-2015 de la Regia Națională a Pădurilor (RNP) ROMSILVA pentru pădurile
proprietate publică a statului și pentru pădurile proprietate privată administrate de RNP, iar pentru
perioada 2011-2015 au fost obținute evidențele de incendii centralizate de către Ministerul Mediului,
Apelor și Pădurilor (MMAP) pentru întregul fond forestier național. Aceste evidențe au fost
furnizate în format tabelar și conțin, pentru fiecare incendiu, informații cu privire la localizare,
suprafața arsă, data de aprindere, data de stingere, compoziția arboretelor (detaliat sau pe grupe de
specii), cauza incendiului, pagubele estimate în valoare monetară (date parțiale), forțele implicate în
stingerea incendiului defalcate pe categorii (personal silvic, pompieri, poliție, jandarmi, cetățeni
voluntari) și tipul incendiului (e.g. litieră, coronament, date parțiale). Localizarea incendiilor a fost
înregistrată descriptiv, la nivel de unitate administrativ teritorial silvică până la unitatea
amenajistică de bază (e.g. subparcelă, parcelă). Dată fiind lipsa coordonatelor spațiale în înregistrări,
s-a procedat la geolocalizarea fiecărui incendiu în sistemul de proiecție național Stereografic 1970 pe
baza hărților amenajistice georeferenţiate ale Unităților de Producție la scara 1:20.000 sau 1:10.000,
după caz. Hărțile amenajistice sunt disponibile în format GEOTIFF și au fost obținute prin scanarea
hărților analogice și georeferențierea acestora pe baza unor imagini aeriene cu rezoluția spațială de
0,5 m.
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Geolocalizarea incendiilor s-a realizat în mediu GIS (Geographic Information System) sub
formă de puncte, după care s-au atașat punctelor datele brute descriptive pentru incendii, pe baza
unui identificator unic. După identificarea evenimentelor de incendii care pentru anii 2011-2015 se
regăseau atât în evidențele RNP cât și ale MMAP, au fost eliminate duplicatele, menținându-se deci
doar una dintre înregistările duble, obținuținându-se la final un total de 3410 înregistrări unice.
Pentru un număr de 2844 de puncte de incendiu geolocalizarea s-a realizat cu cea mai mare precizie
posibilă, respectiv la nivel de parcelă sau unitate amenajistică, în timp ce în cazul a 566 de incendii
locația a fost stabilită aleatoriu într-o zonă cu pădure din interiorul UAT-ului în care a fost raportat
incendiul, neputându-se identifica parcela menționată în registre. Situațiile în care nu s-a reușit
geolocalizarea precisă a incendiilor au apărut îndeosebi în cazul incendiilor de pădure declanșate în
proprietățile private, din cauza lipsei hărților amenajistice. Pentru perioada cuprinsă între anii 19562005 au fost obținute doar evidențe sumare privind incendiile de pădure, respectiv numărul total de
incendii pe an și suprafața de pădure afectată de incendii [23].

2.2. Elaborarea hărților de hazard prin metoda calcului probabilității de apariție a
incendiilor de pădure
Pe baza datelor specifice incendiilor din perioada 2006-2015, descrise în Subsecțiunea 2.1,
fenomenul incendiilor forestiere a fost caracterizat prin intermediul probabilității anuale a
producerii unui incendiu (Pa), utilizându-se Ecuația 1 [18].

Pa=Fi/Sp*100 (%)

(1)

unde:
Pa este probabilitatea anuală a producerii unui incendiu, Fi - frecvența anuală a incendiilor din
ultimul deceniu, Sp - suprafața (km2) de pădure din regiunea luată în considerare.

Tabelul 1. Nivelurile de clasificare a probabilității de manifestare a evenimentelor de incendiu. Sursa: [2]
Scara probabilității
Scăzută
Scăzută-medie
Medie
Medie-ridicată
Ridicată

Interval de timp
Evenimente care pot apărea la cel puțin 1000 de ani
Evenimente care pot apărea între 101 și 1000 de ani
Evenimente care pot apărea între 11 și 100 de ani
Evenimente care pot apărea între 1 și 10 ani
Evenimente care pot apărea de mai multe ori pe an

Probabilitate (%)
<0,1
0,1-1,0
1,0-10,0
10,1-100,0
>100

Pe baza acestui indicator, a fost determinat intervalul de timp mediu (ani) pentru producerea
unui incendiu forestier la nivel județean și național și toate UAT-urile au fost clasificate în raport cu
probabilitatea de realizare a evenimentelor de risc conform Metodologiei de evaluare unitară a
riscurilor și de integrare a evaluărilor de risc sectoriale [2], conform claselor de probabilitate din
Tabelul 1. Ulterior au fost elaborate hărțile de hazard la nivel de UAT pe baza probabilității astfel
calculate.
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2.3. Elaborarea hărților de hazard prin metoda estimării kernel a densității de
probabilitate
Înainte de zonarea hazardului este necesară convertirea setului de date cu punctele de incendii
într-o reprezentare sub forma unei suprafețe continue a densității de aprindere, pentru a fi folosită
ca sursă de date în realizarea hărților de hazard [24]. Un avantaj al utilizării unei densități continue
este posibilitatea de a integra aceste informații cu alte tipuri de date tip suprafață, în special în cadrul
evaluării riscului de incendiu [25]. Există mai multe tehnici de interpolare pentru a converti datele
din observații punctuale în câmpuri continue. Deși cele mai multe tehnici necesită o variabilă care
să fie estimată în funcție de locație, atunci când ne confruntăm cu incertitudini în privința localizării
datelor și transformarea lor într-o suprafață continuă, pentru estimarea densității de probabilitate
este utilizată pe scară largă, în diferite discipline, o metodă statistică non-parametrică și anume
estimarea kernel a densității de probabilitate (kernel density estimation, kernel ≈ nucleu sămânță inițial)
[26]. Estimatorul kernel al densității de probabilitate cu două variabile este definit matematic conform
Ecuației 2.

1
fˆ (x ) = 2
nh

n

 (x − X i )

h 

 K 
i =1

(2)

unde:
n este numărul de puncte, h - parametrul de netezire sau lățimea de bandă, K - o funcție de
densitate kernel, x - un vector de coordonate care definesc locația în care funcția este estimată și Xi vectori de coordonate care definesc fiecare observație i.
Un aspect important, atunci când se implementează interpolarea densității kernel, este alegerea
metodei kernel și a parametrului de netezire. În modul de lucru cu kernel fix, parametrul de netezire,
care este definit în unități de distanță, este constant pe întreaga suprafață de interes. În modul de
lucru adaptiv, parametrul de netezire, care este definit prin utilizarea unui număr minim de
observații punctuale găsite prin metoda kernel, variază în funcție de concentrația de observații
punctuale [16,26]. Metodologia generală de zonare a hazardului pe baza densității kernel este
prezentată în Figura 1.
În urma procedurilor de evaluare vizuală a fost adoptată abordarea în modul de lucru cu kernel
fix, cu scopul de a menține parametrul de netezire (i.e. lățimea benzii) al kernel-ului constant pe
întreaga suprafață de studiu pentru a se evita un tratament diferit al punctelor de incendii în zone
cu grade de concentrație diferită. În acest caz, distanța medie cea mai apropiată a punctelor de
aprindere a incendiilor a fost luată în considerare la definirea dimensiunii lățimii de bandă. Dublul
distanței aleatorii medii a fost recomandat ca valoarea lățimii de bandă în studiile anterioare [16].
Hărțile de densitate kernel ale punctelor de aprindere ale incendiilor au fost generate folosind atât
abordări subiective cât și abordări bazate pe dublul distanței aleatorii medii în care suprafața de
densitate kernel a fost divizată în funcție de numărul de incendii pentru a obține probabilitatea la
incendiu. În cazul metodei de calcul bazată suprafața de densitate kernel, valorile de densitate sunt
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atribuite și zonelor cu non-aprinderi, de asemenea, dat fiind că focul este considerat un fenomen
continuu.
În prima fază au fost aplicate diferite lățimi de bandă (5 km, 10 km, 20 km și 30 km), cu scopul
de a selecta lărgimea de bandă în mod subiectiv, vizual. În timp ce gradul de netezire era prea ridicat
la lățimi de bandă mari, lățimile de bandă mai mici au produs hărți de densitate kernel mai
fragmentate.

Baza de date cu puncte de declanșare a
incendiilor 2006-2015

Estimarea distanței aleatorii medii

Non-aprinderi aleatoare

Evaluarea modului
adaptativ vs. modul kernel
fix
Evaluarea lățimii de bandă

Normalizare pentru zona cu pădure

Transformarea în probabilități

Clasificarea pixelilor pe clase de
probabilitate

Harta zonelor de hazard pe clase de probabilitate
Figura 1. Fluxul de lucru al metodei estimării kernel a densității de probabilitate

Suprafața de densitate kernel pentru lățimea de bandă de 10 km a fost divizată în funcție de
numărul de incendii pentru a obține probabilitatea la incendiu. Probabilitățile kernel rezultate au fost
reclasificate utilizând o mască pentru suprafețele fără pădure, rezultatele kernel fiind normalizate
pentru zona de pădure în conformitate cu specificațiile Corine Land Cover 2006 [27]. În final, pentru
obținerea hărții de hazard, au fost clasificați pixelii pe clase de probabilitate conform limitelor
stabilite în Metodologia de evaluare unitară a riscurilor și de integrare a evaluărilor de risc sectoriale
[2]. Această metodă este simplă și ușor de utilizat pentru o estimare la nivel național a hazardului la
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incendii de pădure în cadrul stabilit al metodologiei unice care, în final, a fost utilizată pentru
generarea hărților de probabilitate la nivel de UAT.

3. REZULTATE
3.1. Baza de date cu incendii de pădure din perioada 2006-2015
Harta incendiilor de pădure geolocalizate pe baza surselor de date oficiale (RNP, MMAP) este
prezentată în Figura 2. Numărul total de incendii raportate în România, în perioada 1956-2015, este
de 9.974, rezultând o medie de 166 incendii pe an, cu o suprafață totală afectată de 50.538 ha (în
medie 880 ha anual și 5,1 ha pe incendiu). Distribuția numărului de incendii de pădure pe ani și pe
suprafeţe afectate pentru perioada 1956-2015 și, în detaliu, pentru perioada 2006-2015 sunt
prezentate în Figura 3.

Figura 2. Harta incendiilor de pădure înregistrate în perioada 2006-2015. Stratul de păduri este extras din
Corine Land Cover 2006 [27]
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Figura 3. Distribuția numărului de incendii de pădure înregistrate în perioada 1956-2015 (a), și suprafața
afectată de acestea (b) și distribuția numărului de incendii de pădure înregistrate în perioada 2006-2015 (c)
și suprafața afectată de acestea (d)

Perioada de studiu luată în calcul pentru analiza de hazard (2006-2015) se suprapune peste
tendința de extindere a fenomenului, consemnată în ultimii ani, înregistrându-se practic dublarea
frecvenței incendiilor (341 în ultimul deceniu, comparativ cu 166, în perioada 1956-2005), care au
însumat un total de 21.772 ha (43% din totalul suprafețelor incendiate). De asemenea, suprafața
medie a incendiilor forestiere a înregistrat o creștere de 53%, de la 5,1 la 7,8 ha, în ultimii 10 ani.

3.2. Analiza de hazard pentru incendii de pădure pe baza analizei statistice a
evenimentelor înregistrate în evidențele oficiale
Pentru perioada 2006-2015, pentru fiecare UAT, a fost determinată probabilitatea anuală de
producere a unui incendiu pe o suprafață de 1 km2 de pădure la nivel de UAT, conform Ecuației 1.
Din numărul total de UAT-uri (3.186), 1.750 (54%) au fost încadrate în categoria scăzută, 571 (18%)
în categoria scăzută-medie, 524 (16%) în categoria medie, 92 (3%) în categoriile medie-ridicată și
ridicată, restul de 249 de UAT-uri (8%) neavând vegetație forestieră (Figura 4). Conform acestei
metode elementare de calcul, la nivel național, ca de altfel în majoritatea județelor, probabilitatea
(Pa) se încadrează în categoria scăzută-medie (101-1000 ani), cu excepția județelor Constanța, Dolj,
Galați, Gorj, Mehedinți și Olt, semnalând regiunile din sudul și sud-estul României, unde nivelul de
probabilitate este mediu (11-100 ani).
Din analiza pe regiuni administrative, cele mai mari suprafețele medii de incendiu au fost
înregistrate în județele Hunedoara (21,1 ha), Caraș-Severin (14,0 ha) și Gorj (12,1 ha), iar suprafețele
cele mai mici au fost consemnate în județele Suceava, Iași (1,4 ha) și Vrancea (1,2 ha). În privința
clasificării incendiilor forestiere în funcție de mărimea suprafeței, mare parte din UAT-uri (45%) au
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fost încadrate în categoria incendiilor cu o suprafață cuprinsă între 1,1-5,0 ha, urmate de incendiile
cu o suprafață mai mică de 1,0 ha (31%) și de incendiile cu o suprafață mai mare de 5,0 ha (24%)
(Figura 5).

Figura 4. Harta de hazard obținută prin calculul probabilității anuale de producere a incendiilor de pădure
la nivel de UAT

Figura 5. Suprafața medie (ha) a incendiilor forestiere în perioada 2006-2015
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Arboretele cu vârste de maxim 80 de ani au fost cele mai vulnerabile la incendii, având o
pondere de 88% din totalul suprafeței afectate din ultimul deceniu, repartizată relativ uniform pe
clase de vârstă, spre deosebire de arboretele cu vârste mai mari de 80 de ani care au reprezentat doar
12%, cu mențiunea că din analiză au lipsit aproape o treime dintre datele cu privire la vârstă.
Cu privire la perioada din an a producerii incendiilor de pădure, s-a constatat că majoritatea
sunt consemnate în sezonul de primăvară (51,8%), cea mai vulnerabilă perioadă fiind reprezentată
de lunile martie și aprilie, urmată de sezonul de vară (26%) la care perioada cea mai vulnerabilă este
reprezentată de lunile cele mai secetoase, respectiv iulie și august, după care urmează sezonul de
toamnă (16,6%) și de iarnă (5,5%) (Tabelul 2).
Tabelul 2. Repartiția lunară a incendiilor de pădure
Luna

Frecvența

Suprafața

Nr.

(%)

(ha)

(%)

Ianuarie
Februarie
Martie
Aprilie
Mai
Iunie
Iulie
August
Septembrie
Octombrie
Noiembrie
Decembrie

86
42
1.118
551
97
51
410
426
281
93
195
60

2,5
1,2
32,8
16,2
2,8
1,5
12,0
12,5
8,2
2,7
5,7
1,8

217,7
130,6
7.598,5
2.612,7
326,6
152,4
1.872,4
2.155,5
2.133,7
457,2
3.222,5
892,7

1,0
0,6
34,9
12,0
1,5
0,7
8,6
9,9
9,8
2,1
14,8
4,1

Total

3.410

100

21.772,5

100

Cauzele incendiilor forestiere au fost reclasificate conform nomenclaturii comune europene
instituită de European Forest Fire Information System (EFFIS) [28]. În ultimul deceniu, majoritatea
incendiilor au fost cauzate de factori antropici (64,2%), naturali (0,8%) și necunoscuți (35%). Cauzele
cele mai frecvente sunt reprezentate de arderea resturilor agricole (circa 23%) și managementul
vegetației (circa 30%), reprezentând activitățile de ,,curățare” a terenurilor agricole, fânețelor și
pășunilor (Tabelul 3). Referitor la ponderea semnificativă a cauzelor neidentificate (circa 35%)
trebuie menționat faptul că, în baza de date, foarte multe dintre incendiile respective au fost
catalogate drept evenimente ,,în curs de cercetare”, deci care au fost încadrate la cauze necunoscute.
În privința resurselor umane alocate pentru controlul și stingerea incendiilor, pe baza
numărului de persoane și a duratei intervențiilor, a fost determinată valoarea medie a manoperei
(ore × om) în funcție de suprafața incendiilor de pădure, care a variat între aproximativ 500 și 6.800
de ore × om (Tabelul 4). Durata medie necesară pentru stingerea incendiilor a fost cuprinsă între 23
de ore pentru incendiile cu suprafața între 0,1-5,0 ha și 117 ore în cazul incendiilor cu suprafața mai
mare de 100 ha. Intensitatea medie a incendiilor, exprimată prin raportul dintre suprafață (ha) și
durată (ore) variază de la 0,2 ha × oră-1 pentru incendiile reduse ca suprafață (0,1-0,5 ha) și poate
ajunge până la 4,2 ha × oră-1 pentru incendiile care depășesc 100 ha, valori determinate de lungimea
frontului de ardere, a tipului de incendiu și de combustibil și de condițiile meteorologice.
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Tabelul 3. Cauzele incendiilor de pădure din perioada 2006-2015 (după EFFIS)
Categoria

Cauze

Frecvența absolută

Frecvența relativă (%)

Necunoscut
Total
Natural

Necunoscute

1.206
1.206
2
25
27
22
6
2
1
1
19
5
56
83
1.008
769
28
9
110
70
2.077
2
1
19
0
1
23
21
21

35,4
35,4
0,73
0,06
0,79
0,65
0,18
0,06
0,03
0,03
0,56
0,15
1,64
2,43
29,56
22,55
0,82
0,26
3,20
2,05
60,88
0,06
0,03
0,56
0
0,03
0,67
0,62
0,62

3.410

100,00

Total
Accidente

Total
Neglijență

Total
Acte
premeditate

Natural
Trăsnet
Energie electrică
Căi ferate
Vehicule
Industrie
Arme și explozivi
Autocombustie
Alte accidente
Utilizarea focului deschis
Managementul vegetației
Arderea resturilor agricole
Managementul deșeurilor
Recreare
Alte acte de neglijență
Țigarete
Piromanie
Răzbunare
Motivație necunoscută
Boli psihice
Copii

Total
Reaprindere
Total

Reaprindere
Total general

Tabelul 4. Valorile medii caracterizând resursele umane mobilizate la intervenții și durata de stingere a
incendiilor forestiere în perioada 2006-2015

Suprafața
incendiu (ha)

0,1-5,0
5,1-40,0
40,1-100
>100
Media
48

Suprafața
totală
incendiată
(ha)

Intensitate
medie

Durata
medie

Durată
medie de
intervenție
(ore)

Manoperă
medie

(ore)

Număr
mediu de
persoane

(ha × oră-1)

3.775
3.498
3.941
10.558

0,2
0,8
2,4
4,2

23
47
73
117

28
35
44
78

18
42
70
87

491
1.436
3.094
6.828

0,4

33

30

26

784

(ore × om)
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În ceea ce privește natura incendiului în funcție de stratul de vegetație afectat, nu dispunem
de date concludente întrucât acestea lipseau din evidențele oficiale în cazul a 80% dintre incendii.
Din datele disponibile, circa 87% dintre incendii sunt de litieră, iar circa 13% incendii de coronament.

3.3. Analiza de hazard pe baza metodei estimării kernel a densității de probabilitate
Harta kernel a desității probabilitate normalizată pentru suprafețele cu pădure este prezentată
în Figura 6. În final, pentru obținerea hărții de hazard, au fost clasificați pixelii pe clase de
probabilitate conform limitelor stabilite în Metodologia de evaluare unitară a riscurilor și de
integrare a evaluărilor de risc sectoriale [2] (Figura 7).

Figura 6. Harta densității de probabilitate kernel ajustată cu suprafețele de pădure

În urma clasificării kernel, în cazul unui scenariu cu o probabilitate de apariție de o dată la
fiecare 10 ani, sunt expuse un număr de 92 de UAT-uri la incendii forestiere din șase județe (Alba,
Caraș-Severin, Dolj, Gorj, Mehedinți, Vâlcea), având o suprafață totală de 6.043 km2 și 2.501 km2 de
păduri. În cazul unui an cu probabilitate de manifestare într-o perioadă de 100 de ani, sunt expuse
964 de comunități din 37 de județe, având o suprafață de 72.377 km2 din care 30.688 km2 de păduri.

49

REVISTA PĂDURILOR 133(4) (2018) 037–058
Lorenţ et al.: Evaluarea hazardului la incendii de pădure...

Figura 7. Harta de hazard la incendii de pădure obținută prin metoda estimării kernel a densității de
probabilitate pe baza incendiilor înregistrate în perioada 2006-2015

În cele din urmă, 2.703 de comunități au fost identificate ca fiind susceptibile la hazardul cu
probabilitate de apariție de 1000 ani, ocupând o suprafață de 207.897 km2 de pe teritoriul național al
României, din care 71.656 km2 de păduri.

4. DISCUŢII
Rezultatele analizei statistice a evenimentelor de incendii au pus în evidență aspecte cu privire
la distribuțiile spațiale a probabilității anuale de producere a incendiilor forestiere, a cauzelor
preponderent de ordin antropic (neglijența în 58% din UAT-uri), a suprafeței medii afectate, precum
și cu privire la distribuțiile temporale pe anotimpuri, a duratei (ore) și intensității (ha x oră-1).
Condițiile favorizante meteorologice, de vegetație și de stațiune și cauzele preponderent antropice
declanșatoare a incendiilor forestiere se constituie într-un sistem complex de factori independenți și
respectiv, condiționați.
Evidențele la incendii pentru perioada 2006-2015 au relevat o mare variabilitate anuală a
acestora, cu valori cuprinse între 68 de incendii în 2010 și 1.350 în anul 2012. În ultima perioadă (cca.
15 ani), anii cu număr ridicat de incendii și suprafață incendiată extinsă (2000, 2002, 2007, 2011, 2012,
2015) au fost mai frecvenți decât în toată perioada analizată (1956-2005). Anul 2012 a fost un an
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excepțional pentru care numărul ridicat de incendii și suprafața incendiată extinsă se încadrează la
probabilitatea de apariție la 100 de ani. Această situație este posibil a fi atribuită schimbărilor
climatice, aspect care mai trebuie studiat. Detalierea analizei în cazul unor incendii de pădure cu
intensitate ridicată, prin evidențierea contextului climatic specific, permite obținerea în etapele
ulterioare de informații mai relevante privind influența condițiilor climatice asupra riscului la
incendii forestiere.
Cauzele cele mai frecvente ale incendiilor au fost de origine antropică, fapt consemnat atât în
cercetări întreprinse în țara noastră [9,16,17] cât și din străinătate [29]. Cu privire la perioada
producerii incendiilor de pădure, s-a constatat că majoritatea sunt consemnate în sezonul de
primăvară, cea mai vulnerabilă perioadă fiind reprezentată de lunile martie și aprilie, urmată de
sezoanele de vară, toamnă și iarnă. Distribuția sezonieră și spațială a incendiilor este diferențiată,
având o pondere vizibil mai ridicată în zonele subcarpatice primăvara și toamna, în funcție de
lucrările de management al vegetației din pășuni și livezi, cu un maxim vara în zona de câmpie și în
Dobrogea datorită practicilor de ardere a miriștilor și resturilor agricole. Pe timpul verii crește
incidența incendiilor și în zona montană, când este vârful de activitate și prezență umană în aceste
regiuni. O analiză mai extinsă asupra cauzelor apariției și propagării incendiilor forestiere în această
perioadă și a factorilor antropici care le influențează a fost efectuată în lucrarea [8]. Distribuția
temporală a incendiilor de pădure poate fi corelată cu condițiile climatice, majoritatea incendiilor
fiind provocate în timpul sezonului de primăvară, pe fondul unei perioade de uscăciune din
perioada martie-aprilie, în intervalul de timp cuprins între topirea stratului de zăpadă și ploile de
primăvară din lunile mai-iunie, precum și în perioadele de uscăciune/secetă din august-octombrie,
perioade în care și combustibilii (litiera) sunt în cantitate sporită.
Analiza de hazard prin metoda statistică simplă a fost aplicată la nivelurile inferioare de
subdiviziune ale teritoriului României (NUTS IV - comună/municipiu), permițând compararea
rezultatelor la diferite scări spațiale, prin ponderarea numărului de evenimente cu suprafața de
pădure la fiecare nivel al nomenclatorului comun al unităților teritoriale de statistică. Această
metodă prezintă totodată avantajul că este rapidă, simplă și prezintă o imagine de ansamblu
informativă cu privire la zonele de hazard la nivel național. Însă, această metodă prezintă și o serie
de limitări cum ar fi: i) din cauză că hazardul este calculat la nivel de UAT, cum este în cazul
prezentului studiu, UAT-urile cu evenimente de incendii numeroase dar cu suprafață împădurită
scăzută apar cu probabilitate de hazard ridicată; ii) evaluarea hazardului în perimetre administrative
fixe neglijează atât gradienții topografici și ecologici, cât și caracterul dinamic al comportamentului
incendiului, precum și influența acestuia asupra teritoriilor învecinate; iii) nu exploatează avantajul
localizării cu precizie a incendiilor, fiind dezvoltată înainte de apariția metodelor moderne de
analiză spațială; iv) nu relevă indicii cu privire la factorii determinanți ai apariției incendiilor.
O parte dintre aceste neajunsuri au fost abordate prin aplicarea metodei estimării kernel a
densității de probabilitate prin care s-au interpolat evenimentele de incendiu din perioada 20062015, respectiv cele 3.410 de înregistrări care au fost utilizate și în cadrul metodei statistice simple.
Prin această metodă punctele de incendii au fost convertite într-o reprezentare sub forma unei
suprafețe continue a densității incendiilor care, ulterior, au fost preluate pentru generarea hărților
de hazard. Densitatea kernel este o valoare relativă, care poate îmbunătăți înțelegerea hazardului de
incendiu și a zonelor cu densitate ridicată a incendiilor.
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Procedura generală pentru estimarea riscului bazată pe metoda estimării kernel a densității de
probabilitate are atât puncte forte cât și limitări, care ar trebui luate în considerare, cum ar fi: i) pragul
valoric pentru ceea ce definește o zonă de hazard de incendiu este stabilit subiectiv de către analist;
ii) metodele de zonare disponibile sunt diverse iar alegerea celei indicate trebuie adaptată scopurilor
urmărite (de exemplu, în studiul de față, reclasificarea suprafețelor de densitate în clase de
probabilitate s-a realizat pe baza pragurilor din metodologia [2]); iii) alegerea valorii parametrului
de netezire optim este de mare importanță și oarecum dificil de stabilit (o valoare scăzută determină
ca observațiile apropiate să domine estimările de densitate, în timp ce o valoare ridicată favorizează
locațiile îndepărtate); iv) lungimea perioadelor temporale de observații a datelor cu serii de timp ar
putea avea, de asemenea, o influență semnificativă în estimarea suprafețelor kernel rezultate și a
densității asociate, în special în țările predispuse la un nivel scăzut de incendiu și v) similar metodei
statistice simple, metoda kernel nu supune analizei factorii determinați incendiilor de pădure. Cu
toate acestea, mai ales la scară națională, suprafețele de densitate kernel sunt o soluție viabilă ca și
procedură standard pentru sisteme de avertizare timpurie mai sigure și cu specific local, pentru
minimizarea costurilor și a timpului asociat cu asamblarea unor baze de date spațiale necesare
estimării indicelui static, ceea ce permite focalizarea către zonele de risc cu grad ridicat de hazard
cât și pentru a dezvolta modele detaliate de risc de incendiu [26].
În ceea ce privește zonarea la hazard obținută prin cele două metode se constată, în general, o
convergență a rezultatelor obținute, însă apar și diferențe, pe alocuri semnificative. Astfel, prin
ambele metode s-au pus în evidență zone comune în care hazardul la incendii are probabilitatea de
apariție cea mai ridicată, respectiv județele din sud-vestul țării (Mehedinți, Dolj, Gorj) și județul Alba
din zona central-vestică. Diferențe notabile apar în cazul UAT-urilor din județele Caraș-Severin și
Vâlcea, unde analiza kernel a încadrat zone extinse la hazard cu probabilitate medie și medie-ridicată,
în timp ce prin metoda statistică simplă s-au încadrat majoritar la o probabilitate scăzută sau scăzutămedie. Diferențe mai mari apar și în cazul UAT-urilor din județele Constanța, Galați, Olt sau
Teleorman în care metoda statistică simplă a acordat cu preponderență un grad de hazard superior
cu un nivel comparativ cu metoda kernel. Dezacordul în cazul situațiilor mai sus prezentate se poate
explica, așa cum a fost menționat anterior, prin faptul că, prin metoda statistică simplă UAT-urile
cu evenimente de incendii numeroase dar cu suprafață împădurită scăzută apar cu probabilitate de
hazard ridicată, în timp ce în cazul perimetrelor cu suprafață de pădure extinsă hazardul tinde să
fie subevaluat.
Prima evaluare la nivel național a riscului de incendii de pădure a fost realizată în anul 2006
[16,17]. Prin aplicarea metodei statistice simple, similar prezentului studiu, s-a calculat numărul de
incendii anuale la 10.000 ha pentru perioada 1990-2003 la nivel de unități administrativ-teritoriale
silvice (i.e. Direcție Silvică, Ocol Silvic și Unitate de Producție) și s-a încadrat într-o scară de risc pe
patru niveluri (redus, mediu, ridicat și foarte ridicat). Scara gradelor de risc s-a stabilit în funcție de
numărul maxim de incendii din zonele cu risc de incendiu ridicat. Numărul total de incendii pentru
perioada 1990-2003 a fost de 3.113, din care în perioada 1999-2003 s-au produs 1.623 de incendii
reprezentând, prin urmare, peste jumătate din total. Perioada 1999-2003 a fost tratată separat
deoarece s-a prezumat că schimbările de proprietate ca urmare a retrocedărilor de terenuri agricole
și forestiere coroborate cu modificările climatice, au condus la schimbarea regimului incendiilor
forestiere. Pe baza analizei frecvenței incendiilor de pădure, s-a constatat că cele mai multe incendii
s-au produs în partea central-vestică a țării, relativ grupat, în șase Direcții Silvice: Gorj, Mehedinți,
Hunedoara, Alba și Cluj. Metoda statistică simplă a fost combinată cu o metodă care ia în calcul
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comportamentul vegetației la incendiu și s-au determinat 71 de Unități de Producție cu risc de
incendiu ridicat și 137 de Unități de Producție cu risc de incendiu mediu.
Într-un alt studiu [23] a rezultat că direcțiile silvice Caraș-Severin, Mehedinți, Gorj, Alba,
Brăila, Constanța și Tulcea prezintă un grad foarte ridicat de risc la incendii de pădure. Evaluarea sa bazat pe incendiile din perioada 1976-2000, fiind estimat un risc global de incendii calculat în
funcție de numărul total de incendii, numărul de incendii la 10.000 ha de fond forestier, suprafața
incendiată la 1.000 ha de fond forestier și de suprafața medie afectată de un incendiu. În cadrul
studiului s-a realizat o zonare a pericolului, deci nu și o evaluare a impactului fenomenului, ceea ce
ar corespunde conform terminologiei unei analize de hazard. O comparație între zonarea de hazard
prezentată în lucrarea de față și cele două studii menționate trebuie privită cu rezerve dat fiind că
metodele aplicate nu sunt similare. Diferențe apar la unitatea teritorială la care s-a realizat analiza
(i.e. UAT, Unitate de Producție, Direcție Silvică) sau la scara de încadrare pe grade de hazard, autorii
abordând criterii diferite de încadrare. În prezentul studiu încadrarea în grade de hazard s-a realizat
în conformitate cu cerințele Metodologiei unitare [2] care impunea construirea de scenarii cu o
probabilitate de apariție de 10, 100 și respectiv 1000 de ani, ceea ce a creat dificultăți în stabilirea cu
obiectivitate a zonelor afectate îndeosebi în cazul scenariului de 1000 de ani, dat fiind că perioada
de timp analizată este de doar 10 ani. Pentru îmbunătățirea metodei kernel în ceea ce privește gradul
de încredere și acurațetea este preferabil să se aibă la dispoziție seturi mai extinse de date.
Mallinis et al. [8] au realizat zonarea la riscul de incendii de pădure în România prin modelare
cu metoda regresiei logistice univariate și multivariate pe baza aceluiași set de date de incendii
utilizat în prezentul studiu (a se vedea Secțiunea 2.1) și pe seama unor variabile de mediu, socioeconomice și demografice disponibile pe întreg teritoriul național. Interesant este că, prin metoda
aplicată a reieșit faptul că Suceava este județul cel mai predispus la incendii dat fiind că 60,42% din
suprafața sa (i.e. 3.776 km2) reprezintă zone cu risc ridicat (29,76%) și foarte ridicat (30,66%) de
incendii. Urmează județul Caraș-Severin care, la rândul său, este expus unui risc semnificativ cu
3.581 km2, respectiv 57,30% din suprafață caracterizate de un risc ridicat (38,74%) și foarte ridicat
(18,83%) de incendii. Au fost identificate, totodată, județele Hunedoara și Harghita din centrul țării
ca fiind vulnerabile la incendiile de pădure, fiecare cu cca. 40% din suprafață clasificată în zone de
risc ridicat și foarte ridicat. Ca factori determinanți, dintre variabilele luate în considerare în modelul
univariat, incendiile de pădure au fost pozitiv corelate cu expozițiile sud-vestice, cu pante mari ale
terenului și au apărut, preponderent, în pădurile xerofite de stejar, precum și în zonele cu peisaj
eterogen (natural/agricol), relaționat cu temperatura medie a celui mai uscat trimestru. Modelul de
regresie logistică multivariat a ales ca variabile statistice semnificative densitatea efectivelor de
caprine, distanța față de drumurile naționale, zonele cu peisaj eterogen (natural/agricol),
temperatura maximă și precipitațiile lunii celei mai secetoase.
În ceea ce privește modul de colectare și înregistrare a datelor referitoare la incendii, acesta ar
putea fi îmbunătățit prin implementarea unui sistem de tip geoportal care să permită introducerea
standardizată și unitară a datelor precum și localizarea precisă a punctelor de incendii.
Geolocalizarea incendiilor după hărțile amenajistice georeferențiate prezintă dezavantajul că, pe de
o parte, este o operațiune migăloasă, iar pe de altă parte, un procent semnificativ din puncte riscă să
nu fie amplasate cu precizie (i.e. 16,5% în cazul de față) dat fiind că nu există la ora actuală o sursă
de date centralizată care să dețină toate hărțile amenajistice (în sistem GIS sau analogic) la nivel
național, indiferent de forma de proprietate sau de administrare a pădurii.
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5. CONCLUZII
În urma rezultatelor obținute se pot formula următoarele concluzii:
1.

A fost verificată și demonstrată aplicabilitatea celor două metode analizate pentru estimarea
hazardului incendiilor de pădure. Recomandăm alegerea metodei celei mai potrivite, în
funcție de scopul studiului și de precizia necesară. Pentru rezultate de o precizie sporită ar fi
necesar ca înregistrările instituțiilor abilitate să conțină informații mai detaliate cu privire la
localizarea incendiilor, inclusiv coordonate.

2.

Metodele analizate converg prin prisma rezultatelor obținute, cu mici diferențe, pe alocuri
semnificative, și vor contribui la zonarea și prognoza hazardului reprezentat de incendiile
forestiere la nivel național cu o precizie din ce în ce mai ridicată, pe măsura acumulării de noi
date.

3.

Cauzele apariției incendiilor forestiere sunt preponderent de ordin antropic, iar frecvența și
suprafața afectată au crescut semnificativ în ultimul deceniu, în condițiile unei instabilități
climatice sporite, impunând reconsiderarea cadrului instituțional și juridic.

4.

Pentru îmbunătățirea metodei kernel, pe viitor se poate lua în considerare includerea în calcule
a aspectelor legate de suprafața afectată și severitatea incendiilor.

5.

Analiza de hazard va putea fi extinsă prin includerea variabilelor climatice, fizico-geografice
și antropice și va constitui baza unor viitoare măsuri de diminuare a riscului, reprezentate prin
acțiuni preventive și intervenții de protecție civilă, silviculturale și de conștientizare a
autorităților locale și a populației.
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ANEXE
Nu este cazul.

REZUMAT EXTINS - EXTENDED ABSTRACT
Title in English: Forest fire hazard assessment at territorial administrative unit level during 2006-2015 period
Introduction: Forest fires are complex phenomena favored by climatic and meteorological factors (air temperature
and humidity, rainfall, direction and intensity of wind), fuel quantity and flammability (litter and wood) and triggered
by events of anthropogenic (accidents, negligence, arson or irresponsible acts) or natural origin (lightning, volcanism,
self-ignition, etc.). An essential component of effective fire prevention policies and strategies is a long-term fire risk
assessment based on robust methods that take into account the spatial and temporal dimension of fire risk. An up-to-date
assessment of forest fire hazard as a component of risk comes to meet these challenges by highlighting the fire-prone areas
where prevention efforts should be focused, as well as to support an appropriate allocation of intervention resources. The
paper presents the results of the forest fire hazard assessment at national level for each NUTS-4 territorial administrative
unit (TAU) by applying two methods of analysis: a simple statistical method which determines the probability of fire
occurrence based on their frequency on the surface unit and, secondly, an interpolation method based on kernel density
estimation. The hazard analysis was based on official forest fire records reported during 2006-2015. Furthermore, the
causes of the forest fires, the spatial and temporal features and characteristics, as well as the resources allocated for their
extinction are analyzed.
Materials and methods: The working material used as a basis for analyzes consisted of detailed records of forest
fires produced and reported for the period 2006-2015. From the National Forest Administration - ROMSILVA (RNP)
the records were obtained for the state-owned forests and privately-owned forests managed by RNP for the entire period,
while for 2011-2015 the centralized fire records were obtained also from the Ministry of Environment, Waters and Forests
(MMAP) for the entire national forest area. Each fire event was geolocated in a GIS environment based on georeferenced
forest management maps. The fire points were integrated into a geospatial database and were assigned the descriptive
attributes from the raw data. Two methods were used to assess the forest fires hazard: a simple statistical method by which
the forest fires phenomenon was characterized by the annual fire probability calculated on the basis of the annual fire
frequency of the last decade over the considered forested area (km 2) and an interpolation method using the kernel density
estimation.
Results and discussions: The total number of fires reported in the period 1956-2015 was 9,974, on average 166
per year, with a total area affected of 50,538 ha (an average of 880 ha per year and 5,1 ha per fire). The study period taken
into account for the hazard analysis (2006-2015) overlaps the trend of widening the phenomenon recorded in recent years,
basically doubling the frequency of fires (341 in the last decade, compared to 166, between 1956-2005), which amounted
to a total of 21.772 ha (43% of the total area burned). Also, the average area of forest fires has grown with a ratio of 53%
from 5,1 to 7,8 ha over the past 10 years. As a result of applying the simple statistical method, from the total number of
TAUs (3.186), 1,750 (54%) were classified as low hazard, 571 (18%) in the low-medium category, 524 (16% 92 (3%) in
the medium-high and high categories, while the remaining 249 UATs (8%) lack forest vegetation. At county level,
Constanța, Dolj, Galaţi, Gorj, Mehedinţi and Olt were classified in the highest hazard class, i.e. where the probability
level is average (11-100 years). Following the kernel classification, the scenario with an occurrence probability of once at
every 10 years, 92 TAUs are exposed to forest fires in six counties (Alba, Caraş-Severin, Dolj, Gorj, Mehedinţi, Vâlcea)
with a total area of 6.043 km2 (2.501 km2 of forests). In the case of a year with a probability of manifestation over a period
of 100 years, 964 communities from 37 counties are exposed, with a total area of 72.377 km2 of which 30.688 km2 consists
of forests. Finally, 2.703 ATUs have been identified as being susceptible to a 1000-year probability hazard, accounting
for an area of 207.897 km2 over the Romanian national territory (71.656 km2 of forests). In general, both methods revealed
similar areas with high and medium-high forest fire hazard (Mehedinţi, Gorj, Dolj and Alba), while the kernel method
also emphasized the vulnerability of Caraş-Severin and Vâlcea counties. The temporal and spatial analysis has highlighted
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the annual and seasonal variability of forest fires, revealing that the distribution patterns correlate with human activities
that are the predominant cause of the forest fires.
Conclusions: Concerning the hazard zoning obtained by the two methods, there is generally a convergence of the
obtained results, but there are also differences, in some cases. Both methods have advantages and limits, and the
appropriate method should be chosen according to the targeted objectives. The results of forest fire hazard analysis
highlighted aspects of predominantly anthropogenic causes, the main factors of the forest fires occurrence and spreading,
and a significant increase in frequency and affected areas in the last decade.
Keywords: Forest Fires; Hazard; Probability; Geographic Information Systems; Kernel Density; Disaster
Management.
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