SERVICIUL SITUAȚII DE URGENȚĂ AL MUNICIPIULUI ROMAN
ANUNȚĂ

Măsuri de apărare împotriva incendiilor la efectuarea
activităților pe timpul campaniei de recoltare a cerealelor pe
raza Municipiului Roman
In perioada campaniei de recoltare a cerealelor paioase, creste mult riscul de incendiu atat la lanuri, cat si
depozitele de cereale si furaje, evenimente ce pot avea consecinte grave asupra vietii, mediului inconjurator si
bunurilor materiale.Pentru reducerea riscurilor producerii de incendii pe timpul campaniei agricole de recoltare a
cerealelor, aducem la cunostinta proprietarilor de terenuri agricole, detinatorilor de utilaje agricole si de transport,
precum si cetatenilor, cateva masuri specifice de aparare impotriva incendiilor ce trebuie respectate pe timpul
desfasurarii campaniei de recoltare si depozitare a cerealelor, astfel:
In perioada secerisului si a recoltarii cerealelor se interzice:
 remedierea unor defectiuni aparute la masinile si utilajele agricole la o distanta mai mica de 100 m fata de
lanurile nerecoltate, miristi sau vegetatie uscata;
 sensul de recoltare al combinelor va fi invers directiei vantului dominant;
 alimentarea cu carburanti se va face numai in punctele de alimentare special amenajate.
La efectuarea secerisului si recoltarii cu combine in lan, se recomanda:
 la inceperea lucrarilor se va proceda la izolarea lanurilor fata de drumurile, parcelele impadurite si caile ferate
cu care se invecineaza;
 izolarea lanurilor se va face prin fasii arate sau discuite cu latimea de cel putin 20 metri fata de drumuri si
paduri si de 50 metri fata de caile ferate;
 in portiunile de cale ferata unde riscul de incendiu este mai mare (rampe, curbe) latimea de izolare va fi marita,
iar recoltatul se va realiza incepand cu aceste zone;
 daca cerealele urmeaza sa fie treierate pe arie, claile de snopi se vor cladi in randuri drepte, lasandu-se o
distanta de 5-6 metri intre clai si de cel putin 10 metri intre randuri, dupa care se va efectua aratul, imediat;
 daca recoltarea se face cu combine din lan, paiele rezultate vor fi stranse in cel mult 1-2 zile, urmand a se ara
imediat;
 daca cerealele boabe rezultate de la recoltare cu combine se depoziteaza provizoriu, in tarla, locul de
depozitare se va amenaja la cel putin 30 metri fata de portiunile inca nerecoltate si se vor izola fata de restul
lanului si de miriste, printr-o fasie arata lata de 3-5 metri;
 atat in perioada de receptionare a cerealelor, dar mai cu seama pe timpul depozitarii este necesara
supravegherea permanenta a umiditatii si temperaturii acestora prin recoltarea de probe si efectuarea analizelor
de laborator corespunzatoare.
In perioadele caniculare sau secetoase, administratorii operatorilor economici trebuie sa elaboreze programe speciale
de masuri in vederea prevenirii incendiilor.
Atenție mecanizatori ! Înaintea începerii lucrărilor agricole:
VERIFICAȚI toate mașinile și utilajele agricole din punct de vedere tehnic, asigurați-le cu dispozitive parascântei
și dotați-le cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor — stingătoare, butoaie cu apă de 100 litri, lăzi cu
nisip și mături cu coada de cel puțin 2 metri;
ÎNSUȘIȚI-VĂ principalele reglementări de prevenire și stingere a incendiilor, a regulilor privind fumatul și
utilizarea focului deschis;
NU UITAȚI ! Fumatul, iluminatul cu flacără deschisă și utilizarea focului deschis sunt interzise la mai puțin de 50
m de punctele de recoltare și depozitare a produselor agricole !
Atenție proprietari de terenuri și administratori de asociații agricole !
FUMATUL, iluminatul și utilizarea focului deschis sunt interzise la mai puțin de 50 m de punctele de recoltare și
depozitare a produselor agricole;
ASIGURAȚI punctele de recoltare cu tractoare cu plug sau disc, cisterne cu apă, platforme mobile dotate cu furci,
cazmale, găleți, stingătoare, butoaie cu apă;
ASIGURAȚI izolarea lanurilor prin fâșii arate sau discuite cu lățimea de peste 20 m spre drumuri și păduri sau de
50 m spre căile ferate adiacente;
EFECTUAȚI toate lucrările agricole cu utilaje verificate tehnic din punct de vedere al dispozitivelor parascântei;
ASIGURAȚI parcelarea suprafețelor mari de teren cultivate cu păioase, prin fâșii longitudinale și transversale;
INSTRUIȚI personalul de deservire a mașinilor și utilajelor agricole pe linia prevenirii și stingerii incendiilor;
STRÂNGEȚI paiele rezultate în urma recoltării și arați imediat miriștea;
ESTE INTERZISĂ ARDEREA miriștilor și a vegetației uscate fără acceptul autorității competente pentru
protecția mediului, fără informarea în prealabil a primăriilor și a serviciilor voluntare pentru situații de urgență din
localitate în vederea emiterii permisului cu foc deschis.
Conform prevederilor H.G.R. NR. 537/2007:

Pe timpul campaniei de recoltare a cerealelor păioase, cadrele inspecției de prevenire a incendiilor vor controla
modul de respectare a măsurilor de apărare împotriva incendiilor, aplicând sancțiuni contravenționale acolo unde nu
se respectă prevederile legale.

