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Reguli şi măsuri de apărare împotriva incendiilor specifice campaniei de recoltare a cerealelor 
 
 

o este interzis fumatul pe utilajele şi maşinile agricole când se execută recoltarea cerealelor 
o se vor stabili, dota şi marca locurile pentru fumat amenajate premergător începerii recoltării; 
o selectarea obiectelor din sticlă şi evacuarea acestora din zona culturilor agricole; 
o parcelarea suprafeţelor mari de teren cultivate cu cereale păioase, astfel încât să nu se producă propagarea 

incendiilor la celelalte suprafeţe cultivate; 
o strângerea în maximum 1 - 2 zile a paielor rezultate în urma recoltării cerealelor; 
o direcţia de recoltare a combinelor va fi inversă direcţiei de vânt predominant; 
o tractoarele, combinele şi celelalte maşini agricole folosite la recoltarea şi transportul cerealelor, vor fi revizuite 

din timp, înlăturându-se toate defecţiunile care ar putea produce incendii. 
o autovehiculele (camioane, remorci, etc.) care participă la campania de recoltare (atât cele proprii cât şi cele  

închiriate) vor fi pregătite în mod special de către unităţile deţinătoare, întocmindu-se şi un document ce se va afla 
asupra şoferului, din care să rezulte unitatea şi numele persoanei care au efectuat pregătirea tehnică precum şi data la 
care s-a efectuat; 

o Pentru a fi admise la lucrările de recoltare a cerealelor maşinile trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: 
a. sistemele de aprindere, de alimentare, carburaţie şi distribuţie să fie perfect reglate pentru a  

preveni  exploziile false; 
b. rezervoarele de combustibil şi întreaga instalaţie de alimentare cu carburanţi să fie etanşă şi fără  

pierderi de carburanţi; 
c. instalaţiile electrice să aibă toate conexiunile bine fixate şi izolaţia să fie în perfectă stare;  

 conductoarele şi siguranţele să fie dimensionate corespunzător şi bine întreţinute; acumulatorul să fie bine fixat şi să 
aibă capac de protecţie; 

d. ţevile de eşapament vor fi prevăzute cu tobe (dispozitive) pentru reţinerea scânteilor; 
e. se va curăţa în mod obligatoriu toba de eşapament, specificându-se în documentul de verificare  

tehnică numele persoanei şi data la care s-a efectuat această lucrare; 
f. mecanizatorii şi şoferii care participă la campania de recoltare a cerealelor vor fi instruiţi în mod  

special, pentru a cunoaşte pericolele, cauzele de incendiu precum şi regulile şi măsurile de prevenire şi stingere a 
incendiilor, mânuirea stingătoarelor şi modul practic de acţiune în caz de incendiu; 

g. toate maşinile agricole şi autovehiculele vor fi dotate cu câte un stingător cu pulbere şi CO2; în plus 
combinele vor mai fi dotate cu câte un vas (bidon) cu apă, de 100 litri, o mătură de nuiele cu coadă de 3-4 m şi o lopată. 

o Lucrările de reparaţii la maşinile agricole , precum şi cele de alimentare cu carburanţi şi lubrifianţi se vor face  
în locuri special amenajate la o distanţă de cel puţin 100 m faţă de suprafeţele de pe care nu s-au recoltat cerealele  

o  Parcarea maşinilor pe câmp se va face la o distanţă de cel puţin 100 m faţă de lanurile nerecoltate şi 50 m  
faţă de orice clădiri sau construcţii.  

o Lucrările de recoltare cu combina din lan vor începe prin izolarea lanurilor faţă de drumuri, căi ferate, păduri  
cu care se mărginesc, prin crearea unor fâşii paralele arate. Paiele şi cerealele vor fi evacuate în afara acestei fâşii. 

o Zilnic, la terminarea sau înainte de începerea recoltatului, combinele se vor curăţa prin spălare de scurgerile 
 de carburanţi şi lubrifianţi, precum şi de pleavă. 

o asigurarea rezervelor de apă pentru incendiu şi verificarea zilnică a situaţiei existente; 
o existenţa a 1-2 pluguri sau discuri şi mijloace de tractare a acestora; 
o Pentru stingerea unui incendiu, izbucnit la o maşină sau la un utilaj folosit pentru recoltarea păioaselor, se 

 procedează astfel: maşina incendiată va fi evacuată imediat din lan şi adusă cât mai aproape de mijloacele de stingere, 
iar personalul va acţiona simultan la stingerea maşinii şi a lanului, dacă a fost şi acesta cuprins de flăcări; asupra 
motoarelor cu combustie internă şi a agregatelor se va acţiona cu stingătoare cu pulberi şi dioxid de carbon, în lipsa 
acestora suprafeţele incendiate se vor acoperi cu saci sau cu prelate umezite. 
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