
Masuri de prevenire si apărare împotriva incendiilor atât pe timpul recoltării, 

cat si după finalizarea campaniei de recoltare a cerealelor păioase 
 

1. Tractoarele, combinele si celelalte mașini agricole folosite la recoltarea si transportul 

cerealelor, vor fi revizuite din timp, înlăturând-se toate defecțiunile care ar putea produce incendii. 

Înainte de a intra in campania de recoltare mașinile menționate mai sus vor fi verificate prin 

grija conducătorilor unităților care le dețin si pentru fiecare mașină agricola se va întocmi un proces-

verbal in care se va consemna ca marina corespunde din punct de vedere al apărării împotriva 

incendiilor si este dotata cu mijloacele de prima intervenție conform normelor de dotare. Un 

exemplar din acest proces-verbal va însoți mașină respectiva pe tot timpul campaniei, aflandu-se 

asupra mecanicului care o are in primire. 

2. Autovehiculele (camioane, remorci, autoturisme, etc.) care participa la campania de recoltare 

(atât cele proprii cat si cele închiriate) vor fi pregătite in mod special de către unitățile deținătoare, 

intocmindu-se si un document ce se va afla asupra șoferului, din care sa rezulte unitatea si numele 

persoanei care au efectuat pregătirea tehnica precum si data la care s-a efectuat. 

3. Pentru a fi admise la lucrările de recoltare a cerealelor, mașinile trebuie sa îndeplinească 

următoarele condiții: 

a. sistemele de aprindere, de alimentare, carburație si distribuție sa fie perfect reglate pentru a 

preveni exploziile false; 

b. rezervoarele de combustibil si întreaga instalație de alimentare cu carburanți sa fie etanșă 

si fără pierderi de carburanți; 

c. instalațiile electrice sa aibă toate conexiunile bine fixate si izolația sa fie in perfecta stare; 

conductoarele si siguranțele sa fie dimensionate corespunzător si bine întreținute; acumulatorul sa fie 

bine fixat si sa aibă capac de protecție; 

d. țevile de eșapament vor fi prevăzute cu tobe (dispozitive) pentru reținerea scânteilor; 

e. se va curata in mod obligatoriu toba de eșapament, specificandu-se in documentul de 

verificare tehnica numele persoanei si data la care s-a efectuat aceasta lucrare:, 

f. mecanizatorii si șoferii care participa la campania de recoltare a cerealelor vor fi instruiți in 

mod special, pentru a cunoaște pericolele, cauzele de incendiu precum regulile si masurile de 

prevenire si stingere a incendiilor, mânuirea stingătoarelor, modul practic de acțiune in caz de 

incendiu, fiecare trebuind sa aibă asupra sa o dovada in acest sens; 

g. toate mașinile agricole si autovehiculele vor fi dotate cu sate un stingător cu pulbere si 

CO2; in plus combinele vor mai fi dotate cu cate un vas (bidon) cu apa, de 100 litri, o matura de 

nuiele cu coada de 3-4 m si o lopata. 

4, înainte de pornirea mașinilor agricole, a autovehiculelor ce participa la campania de recoltare 

a cerealelor se va verifica existenta si funcționarea dispozitivelor care asigura protecția contra 

incendiilor. 

5. Reparațiile de durata si întreținerea mașinilor se vor face numai in afara lanurilor sau ariilor, 

la cel puțin 20 m de acestea. Micile depanări se pot face si pe locul de munca fără a se folosi surse de 

foc (reparațiile care necesita folosirea aparatului de sudura se vor face cat mai departe de lanuri si 

arii). 

6. Lucrările de recoltare cu combina din lan vor începe prin izolarea lanurilor fata de drumuri, 

cai ferate, masive păduroase cu care se mărginesc, prin crearea unor fâșii paralele arate. Paiele si 

cerealele vor fi evacuate in afara acesteia. 

7. Zilnic, la terminarea recoltatului, combinele se vor curata prin spălare de scurgerile de 

carburanți si lubrifianți precum si de pleava. 

8. Arderea miriștii se va face cu respectarea Ordinului M.I.R.A. nr. 605 din 05.09.08 pentru 

aprobarea Dispozițiilor generale de apărare împotriva incendiilor pe timpul utilizării focului deschis 

la arderea de miriști, vegetație uscata si resturi vegetale. 

 
 

http://izolatia.sa/

