
MĂSURI DE COMPORTARE ÎN CAZ DE INCENDIU 
 
Persoana care observă un incendiu are obligaţia să anunţe prin orice mijloc serviciile de urgenţă 
(număr unic de apel 112), primarul sau poliţia şi să ia măsuri, după posibilităţile sale, pentru 
limitarea şi stingerea incendiului.  

 în caz de incendiu, orice persoană trebuie să acorde ajutor, când şi cât este raţional posibil, 
semenilor aflaţi în pericol sau în dificultate, din proprie iniţiativă ori la solicitarea victimei, 
a reprezentanţilor autorităţilor administraţiei publice, precum şi a personalului serviciilor de 
urgenţă. 

 dacă pentru salvarea oamenilor, trebuie să treceţi prin încăperi incendiate, puneţi pe cap o 
pătură umedă;  

 deschideţi cu prudenţă uşile, deoarece afluxul rapid de aer, provoacă creşterea rapidă a 
flăcărilor;  

 prin încăperile cu fum dens deplasaţi-vă târâş sau aplecaţi;  

 strigaţi victimele, găsiţi-i şi salvaţi-i;  

 dacă vi se aprinde îmbrăcămintea, nu fugiţi, culcaţi-vă pe pământ şi rostogoliţi-vă;  

 asupra oamenilor cărora li s-a aprins îmbrăcămintea, aruncaţi un palton, o pătura sau ceva 
care îi acoperă etanş;  

 în cazul stingerii incendiului folosiţi stingătoare, apă, nisip, pământ, învelitori etc.; 

 dacă arde o suprafaţă verticală, apa se aruncă de sus în jos;  

 lichidele incendiare se sting prin acoperire cu nisip, pământ, cuverturi grele; • instalaţiile 
electrice se sting numai după întreruperea prealabilă a sursei de energie; • ieşiţi din zona 
incendiată în direcţia dinspre care bate vântul;  

 bombele incendiare de aviaţie se sting prin acoperire cu pământ sau prin scufundare în 
butoaie cu apă; 

 picăturile de napalm căzute pe îmbrăcăminte se sting prin acoperirea locului respectiv cu 
îmbrăcăminte subţire, lut sau nisip;  

 amestecurile pe bază de fosfor sau sodiu se sting prin izolarea acestora de aerul înconjurător, 
prin acoperire cu pământ, nisip, acoperiri etanşe;  

 aplicaţi pe părţile afectate pansament uscat şi curat şi prezentaţi-vă la punctele medicale. 
 
LA DECLANŞAREA ALARMEI DE INCENDIU, salariaţii sunt obligaţi să actioneze astfel: 

 Incetează orice activitate şi Vor opri instalatia sau aparatura la care se  lucrează; 
 Abandonează obiectele personale, închid uşile la ieşire dar nu cu cheia; 
 Părăsesc imediat clădirea prin iesirile de urgenţă, sau prin locurile indicate de membrii echipei de 

interventie, cu calm, fără panică, pe partea dreaptă a sensului de coborâre şi merg către locul de 
adunare stabilit; 

 Ajută, dacă este posibil, la evacuarea in siguranta a persoanelor în afara instituţiei şi urmează toate 
indicatiile primite de la membrii echipei de interventie; 

 Mentin libere căile de acces către clădire; 
 Rămân in afara clădirii până la incheierea definitivă a evenimentului. 

Informarea pompierilor: Pompierii sunt întâmpinaţi de conducătorul acţiunii, care îi 
informează cu privire la: 

- persoanele blocate în clădire,  situaţia intrărilor pe casa scărilor şi pe holuri 
- locul unde s-a produs incendiul şi propagarea acestuia 
- alte date solicitate de fortele de intervenţie.  

 


