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MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

 

INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

„OLTENIA” AL JUDEŢULUI DOLJ 

 

 

 

Tema: Informare privind măsurile de prevenire și stingere a incendiilor la recoltarea 

cerealelor păioase 

Data: 27.06.2018 

Loc de desfășurare: Consiliul Județean al Județuui Dolj- Sala  ATOP  

 

Având în vedere, începerea campaniei agricole de recoltare a cerealelor păioase, 

perioadă ce coincide cu sezonul secetos, pe fondul producerii unor fenomene 

meteorologice periculoase precum temperaturi maxime extreme (vreme caniculară) sau 

vânt puternic, este necesară implementarea, premergător și pe timpul desfășurării 

campaniei agricole de recoltare a cerealelor păioase, precum și pe durata perioadelor 

caniculare și secetoase, la nivelul autorităţilor administraţiei publice locale din judeţul 

Dolj, a următoarelor măsuri de apărare împotriva incendiilor: 

- desfășurarea unei activități de instruire de specialitate pe linia prevenirii și stingerii 

incendiilor, premergător începerii campaniei agricole de recoltare a cerealelor 

păioase cu reprezentanți cu funcții de decizie ai principalelor exploatații agricole 

de pe raza județului, pentru prezentarea măsurilor de prevenire și stingere a 

incendiilor,  specifice perioadei recoltării, transportării și depozitării păioaselor și 

prezentarea prevederilor legale în domeniu; 

- diseminarea către populaţie, operatori economici, reprezentanți ai autorităţilor 

administraţiei publice locale şi ai Comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă a 

măsurilor specifice de prevenire a incendiilor pentru perioadele caniculare şi 

secetoase. 

- notificarea autorităţilor administraţiei publice locale în vederea informării 

deţinătorilor de terenuri cu orice titlu cu privire la prevederile legale în domeniu, 

privind arderea vegetaţiei uscate, ierboase, a miriştilor şi a tufărişurilor. 

- în condiţiile emiterii atenţionărilor / avertizărilor meteorologice care vizează 

producerea unor fenomene meteorologice periculoase precum temperaturi maxime 

extreme (vreme caniculară) sau vânt puternic, arderea miriştilor, a vegetaţiei 
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uscate şi a resturilor vegetale, este interzisă pe perioada de valabilitate a 

atenţionărilor / avertizărilor respective. 

- executarea de verificări, controale la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale 

din judeţ, operatori economici sursă de risc, operatori economici cu profil agricol și  

unități silvice, în vederea asigurării utilajelor, mijloacelor tehnice și personalului 

necesar desfășurării unei intervenții operative în caz de incendiu. 

- atenționarea în scris a marilor fermieri ca imediat după recoltarea cerealelor 

păioase să asigure executarea brazdelor izolatoare în zonele respective și să 

asigure dotarea cu mijloace și utilaje pentru stingerea incendiilor, inclusiv cisterne 

cu apă.  

- mașinile, tractoarele, combinele de recoltat și celelalte mașini agricole, precum și 

autovehiculele de transport ce se vor folosi la recoltarea cerealelor, vor fi 

verificate și pregătite din punct de vedere tehnic de către persoane autorizate, 

înlăturându-se toate defecțiunile care ar putea cauza incendii; 

- pentru a fi admise la lucrările de recoltare a cerealelor, mașinile și utilajele de 

orice fel, trebuie să îndeplineasca următoarele condiții: 

a) sistemele de aprindere, de alimentare, carburație și de distribuție să fie 

perfect reglate pentru a preveni explozii false, însoțite de eliminarea de scântei 

sau gaze arse; 

b) rezervoarele cu combustibil și întreaga instalație de alimentare cu carburanți 

să fie etanșă, fără pierderi de carburanți; 

c) instalațiile electrice să aibă toate conexiunile bine fixate, conductoarele și 

siguranțele să fie dimensionate corespunzator, acumulatorii să fie bine fixați, 

fișele montate corect; 

d) țevile de eșapament ale utilajelor folosite, trebuie să fie prevazute cu 

dispozitive de reținere a scânteilor (parascântei) omologate; 

e) șoferii vor fi instruiți în mod special, pentru a cunoaște pericolele de 

incendiu, măsurile de prevenire și de combatere, utilizarea stingătoarelor de 

incendiu; 

f) toate tractoarele, combinele și autovehiculele vor fi dotate cu stingatoare cu 

praf și CO2 în stare de funcționare, conform instrucțiunilor tehnice specifice și 

a celor emise de producatori; 

- în perioada coacerii și până la terminarea recoltării cerealelor, se va interzice 

fumatul, iluminatul cu flacară deschisă sau folosirea sub orice formă a focului 

deschis în lanuri sau pe miriști. Locurile pentru fumat nu se vor amplasa la o 

distanță mai mică de 50 m față de culturile de cereale păioase în perioada coacerii 

și recoltarii și față de locurile de depozitare a paielor, iar față de depozitele și 

punctele de alimentare cu combustibil, la o distanță mai mică de 40 m. În aceste 

locuri se vor instala indicatoare marcate cu inscripția „FUMATUL OPRIT”. 

- punctele de alimentare se vor stabili la cel puțin 20 m în afara lanurilor și ariilor și 

la cel putin 10 m față de depozitele de carburanți și lubrifianți, 

- la efectuarea secerișului și la recoltarea cu combina în lan, se vor respecta 

următoarele reguli:  
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a) lucrările vor începe prin izolarea lanurilor față de drumurile, trupurile de  

pădure și căile ferate cu care se marginesc prin crearea unor fâșii paralele arate; 

b) paiele și cerealele boabe rezultate de la recoltare vor fi evacuate în afara  

fâșiei; 

c) lațimea fâșiei de izolare va fi față de drumuri și trupurile de pădure de 20 

m, iar față de calea ferată de 30 m. 

 

 

   În baza celor prezentate mai sus, domnule prefect vă rog să aprobați ”Planul de 

măsuri pentru organizarea prevenirii incendiilor pe timpul sezonului canicular și 

secetos - 2018”, prin Hotărârea Colegiului Prefectural.  

 

Cu stimă, 

INSPECTOR ŞEF  

Colonel, 

 

 

FLOREA CONSTANTIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


