
Măsuri preventive 
 
Majoritatea incendiilor produse în la-

nuri, sunt generate de neglijenţa umană sau 
de defecţiunile tehnice ce apar la maşinile şi 
utilajele agricole folosite în campanie.  

Pentru prevenirea incendiilor pe timpul 
campaniei de recoltare a cerealelor păioase, 
proprietarii, deţinătorii şi utilizatorii maşini-
lor şi utilajelor agricole folosite în campania 
de recoltare şi transport a cerealelor şi furaje-
lor, au obligaţia de a asigura: 
 instruirea personalului care participă la 
lucrările de recoltare; 
 prevenirea acumulării prafului combusti- 
bil, a plevei şi paielor pe elementele supraîncăl-
zite (tobe de eşapament, galerii de evacuare, 
carcasa motorului etc); 
 verificarea permanentă a etanşeităţii insta- 
laţiilor de alimentare cu carburanţi; 
 protejarea instalaţiilor electrice contra 
loviturilor mecanice frecărilor sau flexiunilor 
repetate şi asigurarea unor contacte electrice 
perfecte la conexiunile conductoarelor; 
 prevenirea patinării curelelor pe fulii, prin 
verificarea permanentă a săgeţii acestora; 
 alimentarea cu carburanţi şi lubrifianţi în 
puncte special amenajate, evitându-se 
transvarzarea lichidelor combustibile în vase 
sau găleţi deschise, sau alimentarea în lan  la o 
distanţă mai mică de 100 de m. de lan; 
 scoaterea în afara lanurilor a maşinilor şi 
utilajelor defecte, în vederea reparării acestora, 
îndeosebi atunci când sunt necesare lucrări de 
sudură; 
 montarea unor dispozitive parascântei pe 
sistemele de evacuare a gazelor de eşapament. 

SFATURI UTILE PENTRU 
PREVENIREA ŞI STINGEREA 

INCENDIILOR PE TIMPUL 
CAMPANIEI DE RECOLTARE  

A CEREALELOR PĂIOASE 

 
 Lanurile se vor izola prin fâşii arate cu 

lăţimea de minim 20 m, pentru a opri 
propagarea incendiilor. 

 Suprafeţele de teren cultivate cu cereale 
păioase se vor marca cu indicatoare de 
securitate (interzicere şi avertizare). 

 Direcţia de deplasare a combinelor 
pentru recoltarea cerealelor păioase va fi 
inversă direcţiei vântului predominant. 

 Paiele rezultate în urma recoltării 
cerealelor se vor strânge în maxim 2 zile. 

 Maşinile  şi  utilajele agricole se vor parca 
pe câmp la o distanţă de cel puţin 100 m 
faţă de lanurile nerecoltate şi 50 m faţă de 
construcţii sau căi ferate. 

 Se interzice fumatul pe utilajele şi 
maşinile agricole. 

 Arderea miriştilor şi a vegetaţiei uscate 
este interzisă. 

 Lucrările de reparaţii şi 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.  

 
 

  ÎN CAZ DE INCENDII, INUN-
DAŢII, ALUNECĂRI SAU PRĂBUŞIRI 
DE TEREN, CUTREMURE SAU ALTE 
DEZASTRE, ANUNŢAŢI SERVICIILE 
DE URGENŢĂ PROFESIONISTE LA 
NUMĂRUL UNIC DE URGENŢĂ: 1 1 2 ! 
  
 Dacă sunaţi la 112,  trebuie să anun-
ţaţi : 
 ce urgenţă aveţi; 
 unde este urgenţa; 
 unde vă aflaţi; 
 de la ce număr de telefon sunaţi. 

INSPECTORATUL  
PENTRU  

SITUAŢII DE URGENŢĂ 
“Gheorghe Pop de Băseşti“ 

AL JUDEŢULUI MARAMUREŞ 

Baia Mare, str. Vasile Lucaciu, nr. 87, tel: 0262-211.212; 0262-
211.213, fax: 0262-214.921, 0262-214.981;  

e-mail: pompierimm@rdslink.ro 
www.isumm.ro 



 
 Supraîncălzirea motoarelor 

maşinilor agricole datorită 
nefuncţionării corespunzătoare a 
sistemelor de răcire. 

 Alimentarea în lan cu carburanţi a 
utilajelor agricole. 

 Lipsa sistemelor de legare la pamânt 
a combinelor pentru scurgerea 
sarcinilor electrostatice. 

 
Mijloace de intervenţie necesare 

 
1.   Pentru parcele de peste 50 ha sunt  

necesare: 
 1 - 2 pluguri sau discuri şi mijloace 

de tractare a acestora; 
 o remorcă echipată cu 5 stingătoare 

cu spumă, 5 stingătoare cu apă 
pulverizată, 5 stingătoare cu 
pulberi, unelte şi alte mijloace 
tehnice de primă intervenţie (coase, 
mături de nuiele cu coadă de 
minimum 3 m, 10 găleţi cu apă, un 
rezervor de apă de minimum 500 
litri şi o cisternă remorcabilă cu 
pompă). 

2.   Pentru parcele de 10 ha - 50 ha 
comasate sunt necesare: 

 un plug sau o grapă cu discuri şi un 
mijloc de tractare a acestora; 

 o semiremorcă echipată cu 2 
stingătoare cu spumă, 2 stingătoare 
cu pulberi, utilaje, unelte şi alte 
mijloace tehnice de primă 
intervenţie (2 - 3 coase, 2 lopeţi, 2 
furci, 5 mături de nuiele cu coadă de 
minimum 3 m, 4 - 5 găleţi cu apă şi  

  Cauze potenţiale de incendii în 
timpul campaniei de recoltare  

a cerealelor păioase 
 

 Fumatul în locuri nepermise. 
 Focul deschis. 
 Iluminatul cu flacără deschisă. 
 Acţiunea intenţionată. 
 Scânteile care ies din ţevile de 

eşapament ale utilajelor datorită 
neprotejării acestora cu 
dispozitive parascântei. 

 Căldura degajată de motoarele 
utilajelor agricole când acestea 
vin în contact direct cu paiele sau 
pleava. 

 Căldura degajată de 
supraîncălzirea lagărelor. 

 Căldura de frecare dintre 
diferitele piese ale maşinilor care 
nu sunt asamblate şi reglate 
corect. 

 Căldura degajată la patinarea 
curelelor de transmisie. 

 Executarea unor lucrări de 
reparaţii şi întreţinere a utilajelor 
agricole în lan, lucrări care 
presupun utilizarea focului 
deschis, suduri, tăieri cu discuri 
abrazive care produc scântei 
mecanice etc.. 

 Utilizarea instalaţiilor electrice 
improvizate pe maşinile agricole. 

 Scurgerile de lichide combustibile 
datorate neetanşeităţilor 
(carburanţi, lubrifianţi). 
 

un rezervor de apă de minimum 
200 litri); 

 stingătoare, bidoane cu apă de 50 
litri, pentru fiecare maşină şi 
utilaj agricol (combine, tractoare, 
autocamioane etc). 

 
Stingerea unui incendiu  

izbucnit la un utilaj agricol 
 

 Utilajul incendiat va fi evacuat 
imediat din lan şi adus cât mai 
aproape de mijloacele de 
stingere. 

 Decuplarea şi îndepărtarea 
utilajului faţă de tractor. 

 Se va acţiona simultan la 
stingerea maşinii şi a lanului. 

 Asupra motoarelor cu combustie 
internă şi a agregatelor se va 
acţiona cu stingătoare cu pulberi, 
în lipsa acestora suprafeţele 
incendiate se vor acoperi cu saci 
sau cu prelate umezite. 

 Apa se va întrebuinţa în 
cantităţile strict necesare, 
urmărindu-se localizarea 
incendiului prin stropirea zonelor 
expuse pericolului de aprindere. 

 Personalul care acţionează la 
lichidarea incendiului trebuie 
plasat cât mai aproape de focar, 
într-un loc situat în faţa vântului, 
lateral pe cât posibil, în acelaşi 
plan cu focarul sau înaintea 
acestuia. 

 


