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MĂSURI  DE  PREVENIRE  A  INCENDIILOR  

PE  TIMPUL CAMPANIEI  AGRICOLE  

 

 

1. Izolarea lanurilor față de drumurile, pădurile, căle ferate care le înconjoară, 

cu fâșii mineralizate cu lățimea de 20 – 50 m; 

2. Marcarea cu indicatoare de interzicere și avertizare a suprafețelor de teren 

cultivate cu cereale păioase; 

3. Parcelarea suprafețelor mari de teren cultivate cu cereale păioase; 

4. Direcția de recoltare a combinelor va fi inversă direcției vântului 

predominant; 

5. Stângerea în maxim 1-2 zile a paielor rezultate în urma recoltării 

cerealelor; 

6. Amplasarea la minimum 30 m a locurilor provizorii de depozitare a 

boabelor față de porțiunile de cereale nerecoltate; 

7. Parcarea mașinilor pe câmp se va face la o distanță de cel puțin 100 m față 

de lanurile nerecoltate și 50 m față de orice clădiri, construcții sau cale ferată; 

8. Stabilirea și dotarea locului pentru fumat și amenajarea lor premergător 

începerii recoltării; 

9. Se interzice alimentarea mașinilor și utilajelor agricole în lan; 

10. Se interzice fumatul pe utilaje și mașinile agricole cand se execută 

recoltarea cerealelor; 

11.În perioada de recoltare a cerealelor aprinderea focurilor pentru arderea 

miriștilor și buruienilor este interzisă; 

12.Lucrările de reparații executate pe câmp, la mașinile agricole, precum și 

cele de alimentare cu carburanți și lubrefianți se vor face în locurile special 

amenajate, la o distanță de cel putin 100 m față de suprafețele de pe care nu s-au 

recoltat cerealele; 

13.Recoltarea cerealelor păioase nu se face dacă nu se asigură: 

- tractor cu plug sau cu disc; 

- post mobil de incendiu dotat cu stingătoare, vânători de scântei, 

lopeți, găleți etc; 

- cisterne cu apă pentru fiecare punct de recoltare; 

- stingătoare, bidoane cu apă, lăzi cu nisip, mături cu coadă de 2 m 

pentru fiecare mașină și utilaj agricol (combine, tractoare, autocamioane etc). 
 

 

 


