MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

NESECRET
Anexa nr. 1
la nr. _____________
din ______________

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Barbu Ştirbei”
al Judeţului Călăraşi

ASIGURAREA MĂSURILOR DE SECURITATE LA INCENDIU
PE TIMPUL CAMPANIEI DE RECOLTARE
A CEREALELOR PĂIOASE
Activitatea de prevenire a incendiilor ce se pot produce pe timpul campaniei de recoltare a
cerealelor, este reglementată de următoarele acte normative:
- Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;
- O.M.I.R.A. nr. 605/579/2008 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare
împotriva incendiilor pe timpul utilizării focului deschis la arderea de mirişti, vegetaţie uscată şi
resturi vegetale;
- O.M.A.I. nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva
incendiilor;
- H.G.R. nr. 537/2007 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele de
prevenire şi stingere a incendiilor;
- O.M.A.A. nr. 121/2000 privind aprobarea normelor de prevenire şi stingere a incendiilor
specifice sectoarelor din domeniul de competenţă al Ministerului Agriculturii si Alimentaţiei.
Cadrul legislativ stabileşte clar obligaţiile şi răspunderile ce revin utilizatorilor de terenuri
agricole sau societăţilor comerciale ce au ca domeniu de activitate cultivarea cerealelor în vederea
prevenirii incendiilor ce se pot produce pe timpul campaniei de recoltare sau după finalizarea
recoltării, având în vedere practica din ultima perioadă prin care igienizarea terenurilor agricole
după recoltare încă se mai face prin incendiere.
I. Principalele reguli şi măsuri de prevenire a incendiilor ce trebuie luate anterior şi
pe timpul campaniei agricole sunt:
a) Măsuri premergătoare începerii campaniei de recoltare
Anterior începerii campaniilor agricole trebuie desfăşurate instructaje cu personalul care
deserveşte utilajele utilizate. De asemenea este obligatorie verificarea şi revizia utilajelor agricole
anterior începerii campaniei şi verificarea mijloacelor de intervenţie în caz de incendiu din dotarea
acestora.
b) Măsuri speciale în perioada secerişului şi a recoltării cu combine
În perioada coacerii şi până la recoltare se interzice fumatul, iluminatul cu flacără deschisă
sau folosirea sub orice formă a focului deschis în lanuri, pe arii, pe mirişte, în locurile de
depozitare a paielor, în apropierea autovehiculelor ce transportă paie, în apropierea maşinilor
situate în parcurile de câmp, la depozitele de alimentare cu carburanţi, precum şi în apropierea
acestora la o distanţă mai mică de 100 m. În aceste locuri se vor planta indicatoare de interzicere
FUMATUL OPRIT, NU FOLOSI FOC DESCHIS.
Se interzice arderea resturilor vegetale uscate, a miriştilor şi a paielor aflate pe câmp, cu
excepţia situaţiilor deosebite când se vor lua măsuri de siguranţă necesară.
c) Reguli la efectuarea secerişului şi la recoltarea cu combine din lan
Lucrările vor începe prin protejarea lanurilor faţă de drumuri, masive păduroase şi căile
ferate cu care se mărginesc prin realizarea unor fâşii paralele arate, paiele şi cerealele recoltate de
pe acestea fiind evacuate în afara acestor fâşii. Lăţimea fâşiilor de izolare va fi de 20 m faţă de
drumuri şi masive păduroase şi de 50 m faţă de calea ferată.

Când recoltarea se va face cu combina din lan, paiele rezultate vor fi strânse în cel mult 1-2
zile, efectuându-se imediat aratul.
d) Alimentarea maşinilor cu carburanţi
Depozitarea provizorie a carburanţilor şi lubrifianţilor necesari pentru lucrările de recoltare
se face la o distanţă de minimum 100 m faţă de lanuri, cereale netreierate, paie, fân şi alte furaje,
arii, bucătării, păduri şi cel puţin 50 m faţă de orice fel de construcţii şi clădiri sau cale ferată.
Punctele de alimentare carburanţi şi lubrifianţi se vor stabili cu cel puţin 20 m în afara
lanurilor şi ariilor şi cel puţin 10 m faţă de depozitul de carburanţi şi lubrifianţi, apropierea
maşinilor la punctele de alimentare făcându-se astfel, ca ţevile de eşapament să nu fie îndreptate
spre aceste puncte.
e) În vederea stingerii incendiilor din lanuri, se va proceda astfel:
Personalul care a observat incendiul va folosi mijloacele pe care le are la îndemână pentru
înştiinţare şi alarmare.
Localizarea şi stingerea incendiului, folosindu-se după posibilităţi apă, utilaje, unelte şi alte
mijloace iniţiale de intervenţie (mături din nuiele, pământ nisip etc.).
În raport de limitele suprafeţelor incendiate, existenţa obstacolelor naturale în calea
propagării incendiilor şi pericolul pentru vecinătăţi se va proceda în primul rând la localizare prin
crearea de zone de protecţie. Pentru crearea zonei de protecţie în cazul lanurilor se va cosi în jurul
locului incendiat şi se va ara şi discui la marginea exterioară a zonei în care se coseşte, o fâşie lată
de cel puţin 5 m. Raza zonei de protecţie se va stabili în funcţie de viteza de propagare a
incendiului. Lăţimea arăturii în partea spre care bate vântul va fi de minimum 20 m. Cositul se va
face în direcţia opusă vântului iar cerealele cosite vor fi imediat evacuate.
f) Sancţiuni contravenţionale
Pentru nerespectarea normelor de provenire a incendiilor de către utilizatorii de terenuri,
cadrul legislativ stabileşte următoarele sancţiuni contravenţionale:
- amendă de la 1.000 la 2.500 lei, conform Legii nr. 307/2006, pentru neelaborarea
instrucţiunilor de apărare împotriva incendiilor şi nestabilirea atribuţiilor de revin salariaţilor la
locurile de muncă, de către administratori.
- amendă de la 1.000 la 2.500 lei, conform H.G.R. nr. 537/2007 pentru arderea resturilor
vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi a altor materiale combustibile, fără obţinerea permisului de
lucru cu foc şi fără luarea măsurilor pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăţi.
- amendă de la 1.000 la 2.500 lei, conform H.G.R. nr. 537/2007 pentru amenajarea
locurilor pentru utilizarea focului deschis în condiţii şi la distanţe care favorizează propagarea
focului la construcţii, depozite, culturi agricole, păduri, plantaţii şi alte vecinătăţi.
- amendă de la 2.500 la 5.000 lei, conform Legii 307/2006 pentru nerespectarea de către
persoanele fizice şi juridice a normelor de apărare împotriva incendiilor, specifice activităţilor pe
care le desfăşoară.
II. Analiza statistică a incendiilor produse la mirişti în primele 7 luni ale anului în
curs
În perioada 01.01. – 25.07.2014 au fost înregistrate un număr de 4 incendii produse la
mirişti, în scădere cu 33 % faţă de aceeaşi perioadă a anului 2013, când s-au produs un număr de 6
incendii la mirişte. De asemenea, până la această dată nu s-au produs incendii la lanuri,
comparativ cu anul 2013 când au fost înregistrate 4 incendii.
În urma incendiilor produse la mirişti, până la data raportării, au fost aplicate 3 sancţiuni
contravenţionale cu amendă, în valoare de 11.000 lei. Pentru identificarea utilizatorilor terenurilor
incendiate, I.S.U. Călăraşi este sprijinit de A.P.I.A. conform protocolului de colaborare încheiat în
acest sens.
Privind incendiile produse la vegetaţie uscată, în primele 7 luni ale anului în curs s-au
înregistrat un număr de 17 intervenţii, în scădere cu 47 % faţă de aceeaşi perioadă a anului
anterior, când s-au înregistrat 32 incendii.
Per total, în anul 2013 s-au înregistrat un număr de 17 incendii de mirişte, 4 incendii la
lanuri de cereale şi 83 incendii de vegetaţie uscată.

În vederea prevenirii incendiilor pe perioada recoltării cerealelor, cadrele Inspecţiei de
Prevenire au convocat şi instruit reprezentanţii societăţilor agricole din comunele unde în anii
anteriori s-au înregistrat incendii, fiind executate un număr de 16 instruiri la care au participat 151
reprezentanţi ai societăţilor agricole.
De asemenea, până la data de 25.07.2014 cadrele Inspecţiei de Prevenire au executat
controale de specialitate la un număr de 191 operatori economici având ca domeniu de activitate
cultivarea cerealelor, iar pentru neregulile constatate au fost aplicate 376 Avertismente şi
107 Amenzi, în cuantum de 202.000 lei.
Activitatea de control a operatorilor economici din agricultura va continua şi în lunile
următoare, având în vedere că numărul acestora este foarte mare.
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