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       “ NERESPECTAREA MĂSURILOR 

SPECIFICE LA EFECTUAREA AR-

DERILOR DE MIRIŞTI, VEGETAŢIE US-

CATĂ ŞI RESTURI VEGETALE ARE          

CONSECINŢE GRAVE ASUPRA CO-

MUNITĂŢII, PRIN PIERDERI DE VIEŢI    

OMENEŞTI, PRODUCEREA DE PAGUBE 

MATERIALE ŞI AFECTAREA             

MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR ” 

MĂSURI DE PREVENIRE A  INCENDIILOR  

 SPECIFICE CAMPANIEI DE RECOLTARE     

A CEREALELOR PĂIOASE ŞI  PENTRU             

UTILIZAREA FOCULUI  DESCHIS  ÎN 
CONDIŢII DE SIGURANŢĂ LA  ARDEREA  

MIRIŞTILOR,  VEGETAŢIEI  USCATE  ŞI     
A  RESTURILOR  VEGETALE 

MĂSURI DE PREVENIRE A 
INCENDIILOR LA  ARDEREA   
VEGETAŢIEI USCATE ŞI A  
RESTURILOR VEGETALE 

 conditii meteorologice fara vânt;  
 colectarea în grămezi a 

vegetaţiei uscate şi a resturilor 
vegetale in cantităţi astfel încât 
arderea să poată fi controlată;  

 executarea arderii in zone care 
sa nu permită propagarea 
f o c u l u i  l a  f o n d u l 
forestier/construcţii şi să nu 
afecteze reţelele electrice, de 
comunicaţii, conductele de 
transport gaze naturale, 
produsele petroliere ori alte 
bunuri materiale combustibile;  

 curăţarea de vegetaţie a 
suprafeţei din jurul fiecărei 
grămezi pe distanţa de 5 m;  

 desfăşurarea arderii numai pe 
timp de zi; 

 asigurarea mijloacelor şi 
materialelor pentru stingerea 
eventualelor incendii;  

 supravegherea permanentă a 
arderii;  

 stingerea totală a focului 
inainte de părăsirea locului 
arderii; 

 interzicerea acoperirii cu 
pamânt a focarelor.  

 

MĂSURI DE PREVENIRE A 

INCENDIILOR LA  ARDEREA 

MIRIŞTILOR  

 condiţii meteorologice fără vânt;  
 parcelarea miriştii in suprafeţe de 

maximum 10 ha, prin fâşii arate;  
 izolarea zonei de ardere faţă de căi de 

comunicaţie, construcţii, culturi agricole 
vecine, instalaţii, fond forestier, prin 
executarea de fâşii arate;  

 desfăşurarea arderii numai pe timp de zi;  
  asigurarea până la finalizarea arderii a 

personalului de supraveghere şi stingere a 
eventualelor incendii;  

  asigurarea pentru suprafeţe de ardere 
mai mici de 5 ha a substanţelor si 
mijloacelor de stingere necesare;  

 asigurarea, în cazul suprafeţelor de 
ardere mai mari de 5 ha, a unui plug, a 
unei cisterne cu apă, a mijloacelor de 
tractare şi a personalului de deservire;  

 pe terenurile in pantă, arderea miriştii se 
face pornind din partea de sus a pantei.  

IMPORTANT! 

 
     ZONA DE SIGURANŢĂ A CĂII FERATE, A 

DRUMURILOR NAŢIONALE ŞI JUDEŢENE SE 

CURĂŢĂ DE VEGETAŢIA USCATĂ ŞI DE 

RESTURILE VEGETALE, DE CĂTRE 

ADMINISTRATORII ACESTORA ŞI DUPĂ CAZ, DE 

CĂTRE PROPRIETARII DE DREPT AI 
TERENURILOR ! 

      ARDEREA MIRIŞTII, VEGETAŢIEI USCATE ŞI 

A RESTURILOR VEGETALE SE EFECTUEAZĂ     

NUMAI DUPĂ CE AŢI OBŢINUT ACORDUL DE LA 

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ŞI 
PERMISUL DE LUCRU CU FOC DE LA PRIMĂRIE! 

     EMITEREA PERMISULUI SE FACE PRIN GRIJA 

PRIMARULUI DE CĂTRE ŞEFUL SERVICIULUI 

VOLUNTAR PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ SAU 

PERSOANA DESEMNATĂ ÎN ACEST SENS. SE 

EXCEPTEAZĂ NECESITĂŢII OBŢINERII 
PERMISULUI DE LUCRU CU FOCUL, LA 

EFECTUAREA ARDERII VEGETAŢIEI USCATE ŞI 

A RESTURILOR VEGETALE ÎN CADRUL 

GOSPODĂRIEI CETĂŢENEŞTI. 

 



MĂSURI DE PREVENIRE  A 
INCENDIILOR LA RECOLTARE 

 izolarea lanurilor faţă de drumurile, 
pădurile, căile ferate care le înconjoară, cu 
fâşii arate cu lăţimea de min. 20 m; 

 marcarea cu indicatoare de interzicere şi 
avertizare a suprafeţelor de teren cultivate 
cu cereale păioase; 

 parcelarea suprafeţelor mari de teren 
cultivate cu cereale păioase, astfel încât să 
nu se producă propagarea incendiilor la 
celelalte suprafeţe cultivate; 

 direcţia de recoltare a combinelor va fi 
inversă direcţiei vântului predominant;  

 strângerea în maximum 1-2 zile a paielor 
rezultate în urma recoltării cerealelor; 

 parcarea maşinilor pe câmp se va face la o 
distanţă de cel putin 100 m faţã de lanurile 
nerecoltate şi 50 m faţã de orice clădiri, 
construcţii sau cale ferată; 

 lucrările de reparaţii executate pe câmp, la 
maşinile agricole, precum şi cele de 
alimentare cu carburanţi şi lubrefianţi se 
vor face în locurile special amenajate, la o 
distanţă de cel puţin 100 m faţă  de 
suprafeţele de pe care nu s-au recoltat 
cerealele; 

 se vor stabili şi dota locurile pentru fumat 
amenajate, premergător începerii recoltării; 

 este interzis fumatul pe utilajele şi maşinile 
agricole, când se executã recoltarea 
cerealelor; 

 în perioada de recoltare a cerealelor 
aprinderea arderea miriştilor şi buruienilor 
este interzisă; 

DOTAREA CU MIJLOACE DE 
INTERVENŢIE ÎN CAZ DE INCENDIU 

 Pentru parcele de recoltat cu suprafaţa de peste 
50 ha: 

 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 (5 coase, 10-15 mături de 
nuiele cu coadă de minimum 3 m, 10 găleţi cu 
apă şi un rezervor de apă de minimum 500 litri, 
o cisternă remorcabilă cu pompă). 

 Pentru parcele de recoltat cu suprafaţa de 10-
50 ha comasate: 

 un plug sau a unei grape cu discuri şi mijloc de 
tractare a acestora; 

 o semiremorcă echipată cu : 2 stingătoare cu 
spumă, 2 stingătoare cu 2 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 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). 

  

Multe din incendiile sunt cauzate de maşinile 

agricole (tractoare, combine, prese de balotat 

paie, autocamioane) folosite pentru recoltare, 

prin următoarele împrejurări: 

 scânteile care ies din ţevile de eşapament 

datorită neprotejării acestora cu parascântei 

; 

 căldura degajată de motoarele utilajelor 

agricole când acestea vin în contact direct 
cu paiele sau pleava; 

 căldura degajată de supraâncălzirea 

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 lucrari de reparaţii şi în-

treţinere a utilajelor agricole în lan, lucrãri 

care presupun utilizarea focului deschis, su-

duri, etc.; 

 utilizarea instalaţiilor electrice improvizate 

pe maşinile agricole;     

 scurgerile de lichide combustibile datorate 

neetanşeităţilor (carburanţi, lubrefianţi);  

 supraîncălzirea motoarelor maşinilor agrico-

le datorită nefuncţionãrii corespunzătoare a        
sistemelor de rãcire; 

 alimentarea în lan cu carburanţi a utilajelor 

agricole, staţionarea utilajelor agricole în 

lan cu motoarele pornite 

 Inexistenţa sistemelor de legare la pamânt 

a combinelor pentru scurgerea energiei 

electrostatice.  

CAUZE  DE  INCENDIU 

NUMĂR UNIC DE URGENŢĂ  

- 112  - 

SALVEAZĂ VIAŢA, PROTEJEAZĂ                         

CETĂŢEANUL ŞI BUNURILE! 

 

ATENŢIE CETĂŢENI ! 

ARDEREA MIRIŞTILOR, A VEGETAŢIEI 

USCATE ŞI A RESTURILOR VEGETALE  

ESTE   INTERZISĂ  ÎN PERIOADELE DE 

CANICULĂ ŞI SECETĂ PRELUNGITĂ ! 


