
REGULI ŞI MĂSURI DE P.S.I. LA EFECTUAREA LUCRĂRILOR 

AGRICOLE CU RISC DE INCENDIU 

 

 

• Maşinile, tractoarele, combinele de recoltat şi celelalte maşini agricole, precum şi 
autovehiculele de transport ce se vor folosi la recoltarea cerealelor, vor fi 
verificate din punct de vedere tehnic de catre persoane autorizate, înlăturându-se 
toate defecţiunile care ar putea cauza incendii; 

• Autovehiculele care se utilizează în perioada de recoltare, vor fi pregătite în mod 
special de către deţinători, conform normelor specifice şi instrucţiunilor 
producătorului; 

• Pentru a fi admise la lucrările de recoltare a cerealelor maşinile de orice fel 
trebuie să îndeplinească  următoarele condiţii: 

a)    sistemele de aprindere, de alimentare, carburaţie şi de distribuţie să fie perfect 
reglate pentru a preveni explozii false, însoţite de eliminarea de scântei sau gaze  în stare 
arzândă; 

b)   rezervoarele cu combustibil şi întreaga instalaţie de alimentare cu carburanţi să 
fie etanşă, fără pierderi de carburanţi; 

c)    instalaţiile electrice să aibă toate conexiunile bine fixate, conductoarele şi 
siguranţele să fie dimensionate corespunzător, acumulatorul să fie bine fixat, fişele 
montate corect, capacul delcoului să  fie fără crăpături, iar condensatorul în perfectă stare 
de funcţionare; 

d)   ţevile de eşapament de la tractoare să fie prevăzute cu dispozitive de reţinere a 
scânteilor (parascântei) omologate; 

e)    se va curăţa de funingine toba de eşapament; 
f)     şoferii vor fi instruiţi în mod special, pentru a cunoaşte pericolele de incendiu, 

măsurile de prevenire şi de combatere, mânuirea stingătoarelor de incendiu; 
g)    toate tractoarele, autocombinele şi autovehiculele vor fi dotate cu stingătoare cu 

praf şi CO2 în stare de funcţionare, conform instrucţiunilor tehnice specifice şi  a celor 
emise de producători; 

• În perioada coacerii şi până la terminarea recoltării cerealelor, se va interzice 
fumatul, iluminatul cu flacără deschisă sau folosirea sub orice formă a focului 
deschis în lanuri, pe arii, pe mirişti; locurile pentru fumat nu se vor amplasa la o 
distanţă mai mică de 50 m faţă de culturile de cereale păioase în perioada coacerii 
şi recoltării şi faţă de locurile de depozitare a paielor, iar faţă de  depozitele şi 
punctele de alimentare cu combustibil, la o distanţă mai mică de 40 m; în aceste 
locuri se vor instala tăbliţe cu inscripţia „FUMATUL OPRIT” 

• La efectuarea secerişului şi la recoltarea cu combina în lan, se vor respecta 
următoarele reguli: lucrările vor începe prin izolarea lanurilor faţă de drumurile, 
masivele păduroase, şi căile ferate cu care se mărginesc prin crearea unor fâşii 
paralele arate, paiele şi cerealele boabe rezultate de la recoltare fiind evacuate în 
afara fâşiei; lăţimea fâşiei de izolare va fi faţă de drumuri şi masive păduroase de 
20 m, iar faţă de calea ferată de 30 m. 

• Depozitarea provizorie a carburanţilor şi lubrifianţilor necesari pentru lucrările de 
recoltare se va face la cel puţin 100 m faţă de lanuri, de fâneţe, de depozite de 



furaje, de păduri şi la cel puţin 50 m faţă de orice fel de construcţie şi clădire sau 
calea ferată. 

• Punctele de alimentare se vor stabili la cel puţin 20 m în afara lanurilor şi ariilor 
şi la cel puţin 10 m faţă de depozitul de carburanţi şi lubrifianţi, aprovizionarea 
maşinilor la punctele de alimentare făcându-se astfel încât ţevile de eşapament să 
nu fie îndreptate spre aceste puncte. 

 
 


