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MĂSURI DE PREVENIRE A INCENDIILOR ÎN CAMPANIA 
AGRICOLĂ 

 interzicerea efectuării oricăror lucrări de reparaţii sau întreţineri la liniile electrice aeriene 
caretraversează lanurile sau posturile de transformare amplasate în acestea; 

 organizarea pazei şi supravegherea permanentă a lanurilor, interzicerea accesului 
persoanelor străine; 

 organizarea corespunzătoare a punctelor de recoltare, cu accent pe asigurarea pazei, a 
postului de incendiu, a punctului unde se efectuează reparaţii şi a celui de alimentare cu 
carburanţi a maşinilor; 

 recoltatul va începe din apropierea şoselelor, a altor căi de acces, căi ferate, zone 
împădurite, trasee turistice, asigurându-se, imediat, fâşii de siguranţă arate cu lăţimea de 20 
m fată de căile de acces şi păduri şi de 50 m faţă de calea ferată; 

 locurile pentru fumat se amenajează la peste 100 m faţă de lan sau arie, aceeaşi distanţă 
fiind necesară a se asigura şi la amplasarea depozitelor de carburanţi; 

 
MAŞINILE AGRICOLE CONSTITUIE PRINCIPALA SURSĂ DE INCENDII 

LA RECOLTAREA MECANICĂ 
 acestea vor fi admise la lucru numai după ce au fost verificate şi s-au întocmit taloanele de 

dotare şi stare tehnică, precum şi adeverinţele de atestare a instruirii personalului care le 
deserveşte; 

 se va acorda o mare atenţie ungerii pieselor mobile şi înlăturării tulpinilor de cereale sau 
ierburilor înfăşurate pe aceste piese; 

 zgura acumulată pe ţevile de eşapament şi în dispozitivele de captare a scânteilor va fi 
îndepărtată; 

 la combine, zilnic, înainte de începerea lucrului, se vor verifica fixarea şinelor pe tobă şi 
întinderea curelei de acţionare a tobei; 

 periodic, pe timpul lucrului, imediat după oprirea maşinii, se va verifica temperatura 
lagărelor, pentru a nu se depăşi limitele prescrise; 

 toate combinele autopropulsate vor fi prevăzute cu lanţ pentru scurgerea electricităţii 
statice; 

 reparaţiile de durată şi întreţinerea maşinilor se efectuează în afara lanurilor sau ariilor, la 
cel puţin 20 m, pe un loc delimitat prin arătură cu plugul, curăţat de resturi vegetale şi dotat 
cu materialele necesare stingerii incendiilor. 


