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CUVÂNT INTRODUCTIV 
 

Plecând de la consecinţele devastatoare ale focului necontrolat, necesitatea cunoaşterii şi 
aplicării normelor de prevenire, precum şi a mijloacelor de intervenţie pentru stingerea 
incendiilor constituie o prioritate a educaţiei cetăţeneşti încă din copilărie. Prezenta carte, prima 
cu această tematică după anul 1990, se constituie ca un îndrumar pentru tinerii între 7 şi 14 ani, în 
scopul cunoaşterii binefacerilor focului, dar şi a efectelor lui distrugătoare dacă nu este controlat. 
Pregătirea copilului pentru a-şi apăra viaţa în situaţii de urgenţă nu poate fi omisă din întreaga 
activitate de educare a omului, determinată de respectul pentru viaţă, muncă şi pentru cultură 
realizată prin învăţătură şi cunoaştere. Cultivarea copilului în acest domeniu contribuie la 
formarea unei personalităţi mai puternice, la luarea deciziilor în mod raţional, la preîntâmpinarea 
obstacolelor care apar în mod neprevăzut. 

Cartea de faţă este un ABECEDAR de formare a omului mai raţional şi mai puternic, 
reprezintă antidotul temerii faţă de neprevăzut, în care cutezanţa înlătură momentele de 
nesiguranţă, de îndoială faţă de pericol. Educatorii au misiunea de onoare de pregătire a elevilor 
şi în domeniul apărării împotriva incendiilor sau a calamităţilor naturale. De aceea, considerăm că 
tematica cărţii, structurată în trei părţi - teorie, activităţi practice şi lecturi suplimentare - va reuşi 
să dezvolte la copii dorinţa de cunoaştere şi direcţionare a preocupărilor în domeniul protecţiei 
împotriva incendiilor. La editarea acestei cărţi s-a plecat de la arhicunoscuta frază : „cine învaţă 
ştie!", din dorinţa de perfecţionare pentru viaţă, pentru existenţă. Experienţa acumulată de-a 
lungul timpului confirmă necesitatea perfecţionării, a înţelegerii că înţelepciunea este 
maturitatea gândirii. Deci, a gândi că focul este un prieten necesar sau un duşman nu este decât 
o maturizare a percepţiei realităţii înconjurătoare, o instruire pentru viaţă care este realizată în 
şcoală. Este important să reţinem că pericolul vine mai repede atunci când este dispreţuit, din 
necunoaştere sau rea-voinţă. Statisticile despre numărul incendiilor şi a pierderilor de vieţi 
omeneşti datorate jocului copiilor cu sursele de aprindere sunt elocvente. Pericolele generate s-
au datorat inocenţei copiilor ori indiferenţei părinţilor faţă de riscurile focului. Axioma despre 
„Omul care nu se gândeşte sau nu prevede lucrurile îndepărtate are necazul aproape" este 
concludentă în activitatea de apărare împotriva incendiilor. Toleranţa în pregătire conduce la 
necunoaştere, la apariţia cauzelor care produc suferinţe, îndeosebi sufleteşti. Cel care priveşte 
toate măsurile de prevenire cu uşurinţă va avea mari greutăţi concretizate în răni sufleteşti şi 
pagube materiale. „O viaţă de om nu poate fi pusă în cumpănă nici cu toate bogăţiile lumii" 
spune un mare gânditor umanist şi om de stat englez (Thomas Morus, 1478-1535). Să ne gândim 
la copiii noştri. Educaţia lor este un atribut al maturităţii, munca pentru educaţia lor este condiţia 
vieţii, înţelepciunea, fericirea, răsplata. Acest „Cuvânt introductiv" nu se adresează copiilor, ci 
învăţătorilor, diriguiţilor, părinţilor. De aceştia depinde cum copilul trebuie să se apere şi să facă 
diferenţa între bine şi rău. Să se reţină că focul necontrolat ne este vrăjmaş. 

Cele 12 lecţii sunt urmate de întrebări care verifică cum au fost acumulate cunoştinţele 
predate. Cunoaşterea indicatoarelor de avertizare şi interdicţie, noţiunile despre consecinţele 
incendiului, a mijloacelor de primă intervenţie, a măsurilor de prevenire a incendiilor, atât la 
domiciliu, cât şi la şcoală, în păduri, în timpul unor manifestări (adunări) cu aglomerări de 
persoane - de Paşte şi de Crăciun - sunt doar câteva dintre motivele care ne determină să 
recomandăm această carte. Mai mult, activităţile practice prezentate în carte vor dezvolta 
interesul copilului pentru aflarea necunoscutului, iar cele câteva lecturi suplimentare vor lărgi 
orizontul de cunoaştere al elevilor despre secretele focului şi munca pompierilor. 

Am convingerea că acest manual va fi un îndrumar benefic pentru fiecare cititor. 
 
 

General de brigadă,  
Constantin ZAMFIR 



 
 
 
 
 
 

Dragi copii, 
 
 

Eu sunt Inspectorul 112. Lucrez în cadrul Inspectoratului General pentru Situaţii de 
Urgenţă, la Serviciul pentru Prevenirea Incendiilor. Activitatea pe care o desfăşor este foarte 
importantă, pentru că veghez să nu se producă incendii. Astfel, periodic, execut controale 
preventive în construcţii unde se desfăşoară diferite categorii de activităţi: industriale, 
administrative / financiar-bancare, de învăţământ, culturale, sociale, medicale, religioase etc. 
pentru a depista şi a înlătura, din timp, neregulile din domeniul apărării împotriva incendiilor. 
De asemenea, desfăşor, permanent, acţiuni de informare publică, învăţându-i pe cetăţeni care 
sunt pericolele de incendiu şi măsurile de prevenire profesională pe care trebuie să le adopte în 
domeniile de activitate şi în anumite sezoane ale anului. 

În timpul exercitării controalelor am constatat că anual, în România, peste 70% dintre 
incendii se produc la locuinţe şi gospodării cetăţeneşti, în care, în medie, 100 de copii cad 
victime. 
            Această carte a fost realizată cu scopul de a vă prezenta pericolele de incendiu la care 
puteţi fi supuşi la şcoală ori acasă, de a cunoaşte ce trebuie să faceţi în caz de incendiu şi să vă 
imprime o mentalitate preventivă în   domeniul    apărării   împotriva  incendiilor.  Citind-o cu 
atenţie, veţi afla despre măsurile de prevenire a incendiilor care trebuie să fie respectate în 
apartamente, gospodării cetăţeneşti, la şcoală sau acasă, în timpul vacanţelor de vară sau a 
sărbătorilor şi ce trebuie să faceţi în momentul producerii unui incendiu. 

Cartea este împărţită în trei părţi: o parte teoretică, ce cuprinde 12 lecţii, o parte cu 
activităţi practice corespondente celor 12 lecţii şi o parte cu lecturi suplimentare, care vă vor 
ajuta să înţelegeţi mai bine teoria. 

Vă recomand să reţineţi din cele 12 lecţii că jocul cu sursele de aprindere este interzis şi 
să rezolvaţi activităţile practice cu ajutorul unui adult. Până ce nu aţi înţeles   bine   conţinutul   
unei   lecţii   nu   treceţi   la următoarea. 

Pe timpul lecturării cărţii, exersaţi cele învăţate. De exemplu: verificaţi dacă sunt 
respectate prevederile de prevenire a incendiilor în locuinţa voastră, iar dacă nu, anunţaţi-i pe 
părinţi despre cele constate. 

Lecturile suplimentare le puteţi citi în paralel cu lecţiile sau după parcurgerea primelor 
două părţi. 

 
 
 
 

Vă doresc lectură plăcută! 
Pentru conformitate,  
Mr. Constanţa ENE 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L E C Ţ I I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota editurii 

Pornind de la faptul că nu toţi copiii cărora li se adresează conţinutul acestei 
cărţi pot să-şi procure câte un exemplar, iar conducerile şcolilor nu au comandat 
decât cel mult 10 exemplare, am considerat că paginile care trebuie decupate din 
carte să le tipărim şi separat. Paginile care au întrebări şi la care elevii trebuie să dea 
răspunsuri pot fi multiplicate pentru fiecare elev. Dacă sunt solicitări, editura va 
onora comanda în cel mult 30 de zile. 

Comenzile se pot face la telefon 0740.469.318 sau trimise prin fax la nr. 
021/317.92.25, în atenţia dlui. Prof. Neacşu A. Neacşu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lecţia nr. l 
 
 
 

SĂ DESCIFRĂM   SEMNIFICAŢIA (ÎNŢELESUL)   
INDICATOARELOR 

 
 
 

Aşa cum în clasa întâi, înainte de a citi şi socoti, învăţaţi literele alfabetului şi cifrele, în 
prima lecţie veţi învăţa să descifraţi mesajul unor indicatoare care sunt amplasate în clădiri sau în 
vecinătatea acestora. 

Aceste indicatoare sunt importante pentru că ele ne ajută să acţionăm pentru prevenirea 
incendiilor, iar în cazul producerii acestora, să ieşim dintr-o clădire incendiată, respectând 
traseele cele mai scurte şi direcţia corectă de evacuare, ori să evităm pătrunderea într-o zonă 
periculoasă. Ele sunt aceleaşi în toate ţările de pe glob: aceasta înseamnă că au aceeaşi 
dimensiune, formă, culoare şi semnificaţie, fie că ne aflăm în România, în Anglia sau în oricare altă 
ţară din Europa. După mesajul lor, aceste indicatoare pot fi de salvare şi prim-ajutor, de 
interzicere, de avertizare şi semnalizare a pericolului, de semnalare a unei obligaţii, pentru 
marcarea materialelor şi echipamentelor de stingere a incendiilor. 

 
Iată câteva dintre acestea: 
 

PANOURI DE SALVARE ŞI PRIM-AJUTOR 
 
 

Acest indicator ne arată că ne aflăm pe o cale de evacuare şi ne 
indică direcţia pe care trebuie să o urmăm pentru a ieşi din clădire în 
caz de incendiu. Aşadar, în caz de incendiu, urmaţi traseul pe care îl 
indică acest indicator, în direcţia arătată de săgeată. 
 
 

Acest indicator arată locul unde trebuie să ne ducem după ce am 
părăsit clădirea incendiată sau în timpul unui exerciţiu de evacuare. În 
acest loc, responsabilul dinainte stabilit notează într-un caiet şi verifică 
astfel dacă toate persoanele din clădire s-au evacuat şi cine lipseşte. 
Fiecare clasă din şcoală are stabilit un astfel de loc. În prima zi de curs 
trebuie să vă interesaţi la învăţătoare/dirigintă care este locul de evacuare 
stabilit pentru clasa voastră. 
 
 
 

 
PANOURI   PRIVIND   MATERIALELE 

ŞI ECHIPAMENTELE   DE  STINGERE  A   INCENDIILOR 
 

 
 
 

Indicatorul arată că în apropiere se află un stingător, care este un 
mijloc de primă intervenţie în caz de incendiu. 
 
 
 
 

 



 
 

Acest indicator marchează hidranţii interiori. Ca şi stingătoarele, 
hidranţii interiori sunt mijloace de primă intervenţie cu care se echipează o 
clădire şi sunt utilizate pentru stingerea incendiilor. Având în vedere 
importanţa lor, este interzis să umblăm la aceste mijloace tehnice de 
intervenţie sau să fie folosite în alte scopuri decât pentru stingerea 
incendiilor. 
 
 

 
 

INDICATOARE   DE  INTERZICERE 
 
 
 
 

Este indicatorul care arată că fumatul în spaţiul respectiv este 
interzis. Fiind o instituţie publică, conform reglementărilor naţionale, în 
şcoală fumatul este interzis. 
 

 
PLĂCUŢE   DE   AVERTIZARE   ŞI   SEMNALIZARE 

A   RISCULUI   SAU   PERICOLULUI 
 

 
 
Plăcuţa respectivă semnalizează prezenţa unui pericol. De 

aceea, trebuie să vă îndepărtaţi de zonele marcate cu acest 
indicator. 

 
 
 
 

Acest indicator avertizează prezenţa unui ( u n o r )  
m a t e r i a l ( e )  combustibil(e)/inflamabil(e) (care se pot 
aprinde) sau care se află la temperaturi ridicate. 

 
 
 

 
 
 

Acest indicator avertizează despre prezenţa unor materiale 
explozive şi despre pericolul de explozie. 

 
 
 
 
 
 
Temă: 

Descoperiţi indicatoarele care se află în şcoala voastră. Recunoaşteţi 
semnificaţia lor? 
 



 
Lecţia nr. 2 

 
 

FOCUL - PRIETEN   ŞI   DUŞMAN 
 
 
 

Încă din cele mai vechi timpuri, oamenii au descoperit efectele benefice ale 
focului: 
 
 

 

Prepararea hranei 
 
 
 
 
 
Iluminatul 

 
 
 
 
 
 

Prelucrarea uneltelor de lucru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Dezvoltarea economică a societăţii a scos la 

iveală aplicaţii benefice ale focului utilizate în 
gospodării. Multe din lucrurile care ne înconjoară 
sunt realizate cu ajutorul focului. 

 
 
 
Din păcate, atunci când nu 

mai poate fi controlat, focul s-a 
dovedit a fi un duşman de temut al omului. 

 
 

 
Focul poate provoca, în mod direct: 

- arsuri; 

- moartea, atunci când arsurile sunt foarte grave (cuprind o 
mare parte din corp şi sunt în profunzime); 

- distrugerea bunurilor materiale; 

- afectarea mediului înconjurător în mod indirect; 

- moartea prin intoxicare cu fum şi gaze de incendiu; 

- distrugerea bunurilor din cauza căldurii degajate şi a 
fumului de incendiu. 

 
 
FOCUL este fenomenul care 

apare atunci când, în acelaşi timp şi 
spaţiu, se află simultan o cantitate 
suficientă de material combustibil, 
oxigen (aer) şi o sursă de aprindere. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Când focul nu mai poate fi controlat, este vorba despre un 
INCENDIU. Atunci este necesară intervenţia forţelor şi 
mijloacelor de stingere pentru lichidarea acestuia. 

  
 
  REŢINEŢI! 

Nu orice foc este un incendiu! 
 
Exemplu: focul de tabără, flacăra de la aragaz sau 

flacăra din şemineu nu sunt incendii. 
 
Materialele combustibile pot fi de natură:  
 
 

solidă: lemn, hârtie, textile, cărbune; 
 
 
 
lichidă: ulei, benzină, motorină; 
 
 
 
gazoasă: gaz metan, propan, butan. 

 
 
Aerul este un amestec de gaze (printre care azot 78,09%, oxigen 

20,95%, argon - 0,93%, dioxid de carbon - 0,03%). Oxigenul este un gaz care 
întreţine arderea dacă este în procent de peste 16%. 

Atunci când încercaţi să acoperiţi cu un pahar transparent din sticlă 
flacăra de la o spirtieră sau lumânare veţi constata că pe măsură ce flacăra 
coboară, în intensitate, mărimea ei se va reduce (scade cantitatea de oxigen 
care întreţine arderea), iar în momentul în care se realizează acoperirea totală 
(nu mai este oxigen) flacăra se stinge complet. 
 
 
 

 
 
 

Sursele de aprindere sunt factori generatori de energie care contribuie 



la producerea focului. Ele se clasifică în următoarele categorii: 

* cu flacără 

exemple: focuri în aer liber, flacăra de la chibrit, lumânare 
sau aragaz. 

* de natură termică 

exemple: obiecte incandescente (ţigara, becul, proiectorul 
electric, cenuşa), căldura degajată de aparatele casnice. 

* de natură electrică 

exemple: scântei electrice, scurtcircuit. 

* de natură mecanică 

exemple: scântei provenite prin frecare sau lovire. 

* naturale 

exemple: căldura solară, trăsnetul. 

* explozivi şi materiale auto-incendiare  

  exemple: artificii, autoaprinderi, scântei mecanice etc. 

* indirecte 

exemplu: radiaţia unui focar de incendiu. 
În practică se spune că se produce foc atunci când se formează aşa-

numitul TRIUNGHI AL FOCULUI, ale cărui laturi egale sunt denumite: 
material combustibil, aer şi sursa de aprindere. 
 
 
 
 

 
 
 

În desenele de mai sus, dacă una din laturile triunghiului focului 
lipseşte, focul nu apare. 

 
 
 
 



Exemplu: un copac (material combustibil) în aer liber (oxigen) nu 
se aprinde. Există doar două laturi din cele trei obligatorii ale triunghiului 
focului. În schimb, dacă, din întâmplare, flăcările unui trăsnet (sursa de 
aprindere) au fost atrase de coroana copacului, atunci se poate produce 
focul, deoarece sunt prezente cele trei laturi ale triunghiului focului. 

Efectele negative şi nocive ale focului i-au determinat pe oameni să 
ia diverse măsuri preventive de preîntâmpinare a producerii şi propagării 
incendiilor. Despre câteva din aceste măsuri veţi afla pe parcursul lecţiilor 
viitoare. 

De asemenea, oamenii au găsit soluţii şi pentru intervenţia în caz de 
incendiu, prin utilizarea de: 

 
 

INSTALAŢII DE STINGERE A INCENDIILOR: 

 - hidranţi exteriori; 

- hidranţi interiori; 

- instalaţii de stingere fixe sau mobile. 
 
 
 
 
 
 
 

MIJLOACE DE PRIMĂ INTERVENŢIE 
 

- stingătoare; 
- găleţi; 
- pături umede nesintetice; 
- orice material incombustibil care poate să înăbuşe focul: nisip, pământ etc. 

 
 

MAŞINI DE INTERVENŢIE ECHIPATE CU: 

 
- cisternă cu apă; 
- pompă echipată cu mijloace de refulare a agentului stingător. 

În caz de incendiu, în România intervin serviciile profesioniste şi/sau 
publice voluntare/private pentru situaţii de urgenţă, dotate cu echipamente de 
protecţie individuală, precum şi cu mijloace şi/sau maşini de intervenţie. 



 

Acestea acţionează în caz de incendiu pentru salvarea persoanelor şi 
acordarea primului ajutor medical, stingerea incendiilor şi limitarea pagubelor 
materiale şi protejarea mediului înconjurător. 
 
 
 
 
 
 

Întrebări 

Uitaţi-vă în jurul vostru: în locuinţă, în sala de clasă, în laborator, la 
cinematograf, în camera de hotel etc. 

Ce materiale combustibile recunoaşteţi? 
Dar surse de aprindere? 
Puteţi exemplifica câteva dintre aplicaţiile benefice ale focului? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lecţia nr. 3 
 
 

PREVENIREA   INCENDIILOR 
 
 

În această temă ne propunem să învăţăm cum se desfăşoară activitatea de 
prevenire a incendiilor. Uneori, oamenii se supără pentru că sunt sancţionaţi 
atunci când nu respectă măsurile de prevenire a incendiilor, dar, de fiecare dată, 
sunt conştienţi că dacă nu se iau măsurile corespunzătoare de respectare a 
normelor de apărare împotriva incendiilor, acestea se vor produce. 

Orice activitate realizată într-o clădire sau în exteriorul ei presupune 
existenţa unui pericol de incendiu, dacă nu se respectă anumite reguli şi nu se iau 
măsuri. Experimentele pe care le faceţi la şcoală în laboratoarele de fizică şi chimie, 
fără respectarea indicaţiilor profesorului, utilizarea în locuinţă a aparatelor 
electrocasnice cu defecţiuni, a lumânărilor fără suport de protecţie şi în apropierea 
materialelor care ard, ori aprinderea focului în sobă fără a curăţa coşul de evacuare a 
fumului sunt câteva exemple de activităţi care conduc la producerea de incendii. 
Jocul copiilor cu surse de aprindere este, de asemenea, o cauză frecventă de 
incendiu. Incendiile produc adesea nu numai pagube materiale, dar şi victime 
omeneşti. 

Prevenirea incendiilor are ca scop eliminarea producerii acestor evenimente 
nedorite. Aceasta se realizează printr-o serie de măsuri constructive, tehnice şi 
organizatorice pe care oamenii le iau pentru a nu permite producerea incendiilor. 
Dacă atunci când, din diferite cauze şi în anumite împrejurări, acestea se produc, 
propagarea dezvoltării focului şi fumului este limitată. 

Măsurile de prevenire a incendiilor se iau încă din momentul proiectării unei 
clădiri, când se fac desenele viitoarei construcţii, cum ar fi, de exemplu: 
 

* Prevederea de materiale şi elemente de construcţie care să nu permită ca 
aceasta să se prăbuşească sau să treacă focul şi fumul dintr-o încăpere în alta o 
anumită perioadă de timp, ceea ce va permite evacuarea oamenilor în siguranţă din 
clădire; 
 

* Echiparea cu instalaţii speciale de detectare, alarmare şi stingere a 
incendiilor. 

Acest aparat care se montează în încăperi are rolul de a 
detecta incendiile atunci când locatarul nu este prezent sau 
doarme. El este sensibil şi detectează fumul de incendiu ori 
o anumită temperatură sau „vede" flăcările şi alarmează 
sonor, în acelaşi timp, atât pe cei din locuinţă, cât şi pe 
pompieri. 
 

 
 
 



În ultimii ani, în unele ţări europene, precum Germania, 
Olanda sau Belgia, este obligatorie montarea detectoarelor în 
locuinţele nou construite. 

Dintre cele mai eficiente instalaţii speciale de stingere a 
incendiilor, cele de tip sprinkler sunt cele mai frecvente. 
Precum sistemele de detectare a incendiilor, şi acestea 
intervin automat în caz de incendiu, suplinind intervenţia 
pompierilor până la sosirea acestora. 

Atunci când temperatura din încăpere creşte peste o 
anumită valoare, sprinklerul declanşează şi împrăştie apa ca duşul de la baie. 
 
 
 

Pe timpul executării şi utilizării unei construcţii, se iau măsuri de prevenire a 
incendiilor în funcţie de activităţile care se desfăşoară, dintre care cele mai 
importante sunt: 

 
 identificarea pericolelor de incendiu; 
 stabilirea instrucţiunilor de prevenire a incendiilor specifice locului de 

muncă, care trebuie afişate în loc vizibil şi trebuie respectate; 
 amplasarea indicatoarelor de semnalizare şi avertizare; 
 controlul preventiv privind respectarea regulilor şi măsurilor de 

prevenire a incendiilor; 
 verificarea funcţionării corecte a aparatelor şi echipamentelor de lucru şi 

repararea celor defecte de către personalul atestat corespunzător; 
 instructajul personalului privind apărarea împotriva incendiilor şi 

comportamentul pe care trebuie să-l adopte în caz de incendiu; 
 exerciţii de evacuare şi intervenţie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Lecţia nr.4 
 
 

MĂSURI DE PREVENIRE A INCENDIILOR 
ÎN LOCUINŢE ŞI GOSPODĂRII CETĂŢENEŞTI 

 
 

Din totalul incendiilor care se produc în România anual, circa 70% au loc la 
locuinţe şi gospodării cetăţeneşti, reprezentând aproximativ 10.000 de incendii. Din 
totalul incendiilor la locuinţe şi gospodării cetăţeneşti, circa 55% se produc la sate 
şi 45 % în oraşe. Cauzele de incendiu cele mai frecvente sunt la locuinţe şi 
gospodării în care se fac focuri nesupravegheate, coşul de evacuare a fumului cu 
fisuri sau necurăţat şi jocul copiilor cu surse de aprindere. Ca urmare a acestor 
incendii, anual, în medie sunt răniţi sau mor circa 100 de copii. 

Pentru ca locuinţa voastră să fie sigură în caz de incendiu, iată ce măsuri de 
prevenire trebuie să respectaţi: 

NU   VĂ   JUCAŢI   CU FOCUL SAU CU SURSE DE APRINDERE! 
Focul este fascinant, mai ales la vârsta copilăriei, când facem cele mai multe 

descoperiri privind natura. Tentaţia este cu atât mai mare cu cât un anumit lucru 
este interzis şi mai ales când, din inconştienţă, părinţii lasă chibriturile ori 
brichetele la îndemâna copiilor. De foarte multe ori „descoperirea focului" la o 
vârstă prematură a produs copiilor răni, boli, ori a afectat, adesea ireparabil, 
integritatea corporală sau a condus la decesul acestora. 

 
NU VĂ JUCAŢI LA ARAGAZ ! 

 
Gazul metan este un pericol atât dacă îl 

inhalezi, cât şi în prezenţa flăcării, provocând 
explozia, urmată eventual de incendiu. 
 
 

NU   FACEŢI   EXPERIMENTE   ACASĂ ! 

Adesea copiii repetă experimentele pe 
care le-au învăţat la şcoală ori le-au văzut în 
filme sau pur şi simplu îşi „ r e a l i z e a z ă  
p r o p r i i l e  descoperiri". Aşa află, de 
exemplu, că apa în care se aruncă o bucăţică de 
carbid se încălzeşte atât de tare încât provoacă 
arsuri ale pielii sau că un mic ciob de sticlă ţinut 
în bătaia razelor solare poate produce o căldură 
atât de mare încât să dea foc unui morman de 
frunze uscate. Jocurile de artificii ne produc o 

bucurie imensă, dar e mai bine să lăsăm persoanele specializate să le utilizeze, iar 
noi să le privim ca spectatori. 



 

 
FOLOSIŢI   APARATELE ELECTROCASNICE DOAR   ÎN   

PREZENŢA   ADULŢILOR ! 

Dacă nu sunteţi atenţi, aparatele electrocasnice 
vă pot provoca arsuri (fierul de călcat, reşoul, 
fierbătorul) sau pot conduce la incendii. De 
exemplu: fierul de călcat încins uitat pe ţesături 
din materiale textile. 

 

NU   VĂ   JUCAŢI   LA   PRIZĂ  ! 

Există riscul să vă electrocutaţi. Dacă, totuşi, trebuie să 
scoateţi un aparat electric din priză, în nici un caz să nu trageţi 
de cablu sau să folosiţi mâinile umede, ci cu o mână veţi ţine bine 
de priză, iar cu cealaltă veţi trage ştecherul. 

 
 
 
 

NU   SUPRASOLICITAŢI 
INSTALAŢIILE  ELECTRICE! 

 
 

În majoritatea locuinţelor din zona urbană se găseşte un 
număr mare de aparate electrice: fiare de călcat, 
mixere, roboţi de bucătărie, frigidere, lampadare, 
veioze, radiouri, casetofoane, DVD-uri, aparate 
video, calculatoare şi televizoare. Pentru a le utiliza 
simultan oamenii folosesc prize multiple, 
suprasolicitând instalaţia electrică şi favorizând 
astfel producerea unui incendiu. Nu sunt admişi 
decât cel mult trei consumatori de curent electric. 

Aparatele electrice, conductoarele electrice, 
prizele şi întrerupătoarele cu defecţiuni sau improvizaţii sunt 
surse frecvente de producere a incendiului. 

Pentru remedierea defecţiunilor la aparatele şi instalaţiile 
electrice, părinţii trebuie să apeleze la personalul specializat. Când 
debranşaţi un aparat electric nu trageţi de conductorul electric. 
Acesta se poate deteriora, devenind o sursă de incendiu. 



 
Nu folosiţi prize multiple: suprasolicitate, acestea se 

încălzesc şi există riscul producerii unui incendiu. 
 
 

REŢINEŢI!   ESTE MULT MAI UŞOR SĂ PREVII 
UN INCENDIU, DECÂT SĂ-L STINGI! 
 
 

Un adevărat inspector de prevenire a incendiilor nu se joacă 
cu focul. Decupaţi „promisiunea" pe care o găsiţi la capitolul 
„Activităţi practice", de la pagina 66, scrieţi numele şi prenumele 
vostru sub promisiune, lipiţi-o pe un carton sau înrămaţi-o şi apoi 
aşezaţi-o într-un loc vizibil în camera voastră. Nu uitaţi să 
respectaţi promisiunea făcută. 

 
 
 
 
 
 
 

Temă: 
 
Verificaţi nivelul de securitate la incendiu din locuinţa 

voastră cu ajutorul listei de autocontrol pe care o găsiţi în 
capitolul "Activităţi practice". 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Lecţia nr. 5 

MĂSURI   DE   PREVENIRE   A   INCENDIILOR 

În unităţile de învăţământ incendiile sunt în prezent foarte 
rare. Acest fapt nu trebuie să conducă însă la neglijarea măsurilor de 
apărare împotriva incendiilor în această categorie de obiective. În 
acest sens, conform programei de învăţământ, învăţătorii şi 
diriginţii vă pregătesc preventiv în domeniul apărării împotriva 
incendiilor. 

Dacă atunci când sunteţi la şcoală izbucneşte un incendiu, 
vă puteţi confrunta cu pericole cum ar fi: 

* efectul direct al focului: arsurile; 

 * fumul şi gazele provenite de la incendiu: cu cât fumul 
este mai dens (vizibilitate redusă), cu atât este mai dificilă 
executarea evacuării în exterior; fumul şi gazele de la 
incendiu sunt periculoase, în anumite concentraţii acestea 
fiind mortale; 

 * manifestarea panicii mulţimii: panica este rezultatul 
lipsei organizării evacuării şi a executării exerciţiilor de evacuare 
în caz de incendiu; de aceea, este necesar a se organiza, cel puţin o 
dată pe an, de către conducerea unităţilor de învăţământ, exerciţii 
de evacuare cu profesorii şi elevii, în baza planului de alarmare 
şi evacuare în caz de incendiu întocmit dinainte. 

Măsuri   de   prevenire   a   incendiilor 

În şcoli trebuie să se respecte prevederile normelor specifice 
de apărare împotriva incendiilor, emise de Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Tineretului. Fiind instituţii publice, în şcoli se 
interzice fumatul. Spaţii pentru fumat se asigură în exteriorul 
şcolii, care se marchează şi dotează conform prevederilor 
reglementărilor specifice în vigoare. În ultima vreme, copiii încep 
să fumeze de la vârsta de 7-8 ani, din teribilism sau din dorinţa de 
a-i „copia" pe adulţi. Adeseori, fac acest lucru pe ascuns, în 
majoritatea cazurilor în podurile, depozitele sau subsolurile 
şcolilor, provocând incendii. 

În sălile şi încăperile în care încălzirea se face cu sobe, 
se întrerupe alimentarea cu combustibil a acestora înainte de 
accesul persoanelor în interiorul lor. Alimentarea cu 
combustibil a sobelor din sălile de cursuri trebuie să se facă 
numai din exteriorul acestora. Pe timpul activităţilor practice, 
în laboratoare sau ateliere trebuie respectate întocmai 
indicaţiile profesorului sau maistrului. 



De exemplu: în laboratorul de chimie nu amestecaţi alte 
substanţe sau alte cantităţi decât cele cuprinse pe foaia de 
lucru şi doar în 
prezenţa profesorului. 

În sălile de lectură cu expunere liberă a 
cărţilor (în rafturi, stelaje sau pe mese) se asigură 
spaţii corespunzătoare de circulaţie şi evacuare. 
Se recomandă ca rafturile şi stelajele să fie 
executate din materiale incombustibile. 

Stingătoarele şi hidranţii (interiori şi exteriori) trebuie 
să fie amplasaţi în locuri    accesibile şi în stare de 

funcţionare. 
Aşa cum vă spuneam în lecţia nr.3, unele dintre măsurile 

de prevenire a incendiilor se stabilesc încă din faza de 
proiectare a clădirii, cum ar fi, de exemplu, stabilirea 
numărului maxim de persoane pentru fiecare încăpere din 
şcoală. Pe timpul funcţionării şcolilor, în sălile de cursuri, în 
laboratoare sau în ateliere nu se admite accesul unui număr mai 
mare de persoane decât cel stabilit prin proiect. Nerespectarea 
acestei măsuri conduce la greutăţi mari pe timpul evacuării în 
caz de incendiu. 

Măsuri preventive pentru evacuarea în siguranţă 

                             în caz de incendiu 

Căile de evacuare şi salvare a persoanelor şi de 
intervenţie în caz de incendiu (coridoare, scări, uşi de acces) 
trebuie să fie menţinute permanent libere, iar lăţimea acestora 
nu trebuie îngustată prin amplasarea de dulapuri, mese, 
dozatoare pentru sucuri etc. De acest lucru se va ţine seama şi 
la pregătirea şi realizarea festivităţilor şcolare, serbărilor şi a 
altor manifestări extraşcolare. 

Căile de evacuare şi salvare a 
persoanelor şi de intervenţie în caz de incendiu 
se marchează cu indicatoare conform 
reglementărilor în vigoare. 

Covoarele, mochetele, preşurile etc. 
utilizate pe holuri, coridoare, culoare şi scări se fixează în 
pardoseală pentru a nu împiedica evacuarea în caz de incendiu. 

 



 

Zilnic, înaintea începerii orelor de învăţământ, trebuie 
verificată funcţionarea iluminatului de siguranţă şi a sistemului de 
alarmare în caz de incendiu. Toţi profesorii şi elevii trebuie să 
cunoască semnalul de alarmare în caz de incendiu. 

Nu se recomandă utilizarea gratiilor, plaselor de sârmă ori 
a altor obloane care să blocheze ferestrele sălilor de cursuri atunci 
când acestea pot fi utilizate pentru evacuarea persoanelor. Dacă 
prezenţa acestora este absolut necesară ca mijloc de asigurare a 
securităţii încăperilor respective, se prevăd dispozitive pentru 
deblocarea lor în cazul necesităţii evacuării. 

Fiecare şcoală trebuie să-şi elaboreze propriul plan de 
evacuare în caz de incendiu. 

Extrasul după planul de evacuare în caz de incendiu 
trebuie să se afişeze, la loc vizibil, în fiecare clasă. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

În fiecare sală de curs se afişează instrucţiunile pe care 
elevii şi profesorii trebuie să le cunoască şi să le urmeze în cazul 
declanşării alarmei de evacuare în caz de incendiu. 

Învăţătorii şi diriginţii au rolul de a-i instrui 
pe elevi în ceea ce priveşte pregătirea generală în 
domeniul apărării împotriva incendiilor, 
cunoaşterea planului de alarmare şi evacuare şi a 
comportamentului pe care trebuie să-l aibă în caz de 
incendiu. La predarea acestor cursuri pot participa 
şi inspectorii de prevenire a incendiilor din 
inspectoratele judeţene pentru situaţii de urgenţă. 

 
 
 
 

1 - În momentul declanşării alarmei de incendiu, ascultaţi şi 
executaţi întocmai sfaturile cadrelor didactice. 

2 - Păstraţi-vă calmul. 
3- Ajutaţi colegii care au diverse handicapuri. 
4 - Nu vă luaţi ghiozdanul sau alte obiecte personale. Acestea vă 

vor îngreuna evacuarea. 
5 - Nu vă îndepărtaţi de colegii de clasă şi 

de profesor. 
6 - În condiţii de fum, vă veţi deplasa cât 

mai aproape de sol. 
7 - Nu vă întoarceţi în clasă pentru a vă lua 

diverse obiecte personale. 
8 - Nu folosiţi ascensorul. 
9  - La locul de adunare aşteptaţi să se facă prezenţa. 

     10 - Nu părăsiţi locul de adunare fără înştiinţarea şi aprobarea 
profesorului. 
 
 
 
Întrebări: 
Ce măsuri de prevenire a incendiilor au fost stabilite în şcoala 
ta? La câte exerciţii de evacuare în caz de incendiu ai participat? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Lecţia nr. 6 

MASURI   DE  PREVENIRE  A   INCENDIILOR 

ÎN  PĂDURE 

Pădurea a constituit dintotdeauna un prieten pentru om: un refugiu 
pentru haiduci, sursă de inspiraţie pentru poeţi, loc de agrement pentru 
turişti. 

Din nefericire, anual, în România se pierd circa 350 de hectare de 
pădure ca urmare a incendiilor, pagubele fiind cu atât mai mari cu cât nu 
ţinem seama de consecinţele pe care acestea le presupun pe termen scurt 
(exemple: modificarea peisajului, dispariţia faunei sau florei, uneori 
aparţinând speciilor rare) sau pe termen lung (exemplu: reconstituirea 
biotopului). 

Cicatrizarea rănilor pădurilor se face prin reîmpădurire, dar ambianţa 
originală a pădurii este foarte dificil de restaurat şi durează ani de zile. 

Anual, în perioada 15 martie 
- 15 aprilie, în România se 
organizează luna pădurii, 
eveniment la care are loc 
igienizarea şi plantarea de pomi în 
terenurile despădurite. Este o 
acţiune la care participă şi elevi. 

în ţara noastră 
sunt multe păduri unde cresc copaci de diferite esenţe: brad, 
frasin, stejar, molid, pin; fructe: zmeură, mure, coacăze, 
afine; trăiesc păsări, cum ar fi: cucul, ciocănitoarea, 
privighetoarea şi animale sălbatice: ursul brun, căprioara, 
lupul, vulpea, capra neagră, mistreţul. 
 

 
 

Pădurea este un loc frecventat de oameni, îndeosebi 
vara, când temperatura este caniculară. Din păcate, nu toţi 
oamenii care vin în pădure o iubesc şi îi respectă pe cei care 
au grijă de ea, făcând focuri în locuri neamenajate şi 
lăsând în urmă cantităţi imense de gunoi. 

Tipuri   de   incendii 

Odată produs, un incendiu poate lua diferite forme, fiecare fiind 
condiţionată de caracteristicile vegetaţiei şi condiţiile climatice (în 
principal, forţa şi direcţia vântului). 

 

 

 



Astfel se disting: 
4 incendii de sol, în care arde materia organică conţinută în 

litieră, humus sau turbă, care au viteză mică de propagare. 
4 incendii de suprafaţă, în care arde vegetaţia de talie joasă; ele 

se propagă în general prin radiaţie. 
4 incendii de coronament, în care arde partea superioară a 

arborilor şi se formează o coroană de incendiu; ele eliberează în general 
mari cantităţi de căldură, iar viteza de propagare este foarte ridicată. Sunt 
cu atât mai intense şi dificil de controlat cu cât vântul este mai puternic, iar 
materialul combustibil mai uscat. 

Aceste trei tipuri de incendii se pot produce şi simultan într-o zonă. 
Vegetaţia   şi   incendiul 

Când conţinutul de apă este scăzut, vegetaţia se aprinde la 
temperaturi relativ joase. Temperatura de aprindere variază între 260°C şi 
450°C. Această temperatură este asigurată de surse de aprindere, cum ar 
fi chibrituri, ţigări şi descărcări electrice atmosferice. 
 

Printre esenţele de arbori se disting: 

 esenţe pirofile (pinul, iarba neagră), ale căror caracteristici 
(răşina, esenţele) favorizează dezvoltarea incendiilor; 

 esenţe pirorezistente (stejarul, castanul), capabile să reziste la 
incendii. 

Riscurile incendiilor de pădure Prin efectele sale, 
incendiul este un factor de distrugere atât pentru oameni şi activităţile lor, 
cât şi pentru mediu. 

Riscuri pentru oameni în urma incendiilor de pădure, 
cele mai afectate sunt populaţia şi gospodăriile din vecinătate, la care 
incendiul se poate extinde. 

Riscuri pentru mediu Impactul unui incendiu de 
pădure asupra faunei şi florei este legat de intensitatea sa şi interesul pe 
care-1 prezintă speciile implicate. Un incendiu are consecinţe imediate 
(exemple: modificarea peisajului; dispariţia animalelor sau vegetaţiei), dar 
şi pe termen lung, dacă luăm în considerare timpul necesar reconstituirii 
biotopului. Consecinţele negative asupra solului sunt determinate de 
degradarea masei vegetale, fapt care poate fi la originea eroziunii solului. 
Peisajul este suspus la importante modificări, fie prin absenţa vegetaţiei, 
fie prin prezenţa numeroşilor arbori calcinaţi. Prin reîmpădurire se 
„cicatrizează peisajul", reconstituind masele verzi, dar ambianţele originale 
ale pădurilor sunt foarte dificil de restaurat. 

Previziunea şi prevenirea Previziunea constă în 
controlarea zilnică a parametrilor ce pot concura la producerea 
incendiilor, în principal pe timpul perioadelor cele mai critice ale anului. 
Condiţiile hidro-meteorologice, precum şi starea vegetaţiei sunt 



permanent supravegheate, nu doar pentru a determina situaţiile în care 
riscul este cel mai ridicat, dar şi pentru a mobiliza preventiv forţele de 
intervenţie necesare în caz de incendiu. Supravegherea este realizată cu 
ajutorul patrulelor. 

În majoritatea ţărilor din Uniunea Europeană previziunea se asigură 
şi prin datele obţinute prin sateliţi, care transmit în direct imagini din 
zonă. 

Prevenirea constă în punerea în practică a unei politici de 
amenajare şi întreţinere a spaţiului forestier şi rural din vecinătate. 
Proprietarii, gestionarii şi utilizatorii fondului forestier trebuie permanent 
sensibilizaţi privind prevenirea incendiilor de la pădure. 

Pentru limitarea pagubelor în cazul producerii acestora trebuie 
luate următoarele măsuri: 

- amenajarea de zone tampon prin crearea de întreruperi ale masei 
combustibile. Acest fapt permite reducerea riscului de propagare a 
incendiului; 

- curăţarea este o operaţie ce constă în tăierea, parcelarea sau 
arderea vegetaţiei de la marginea zonelor locuite, a căilor de comunicaţie 
şi din zonele tampon; 

- pentru îmbunătăţirea rapidităţii de intervenţie, se 
recomandă amplasarea cisternelor (rezervoarelor) cu apă pe 
masive în 

aproprierea zonelor forestiere. 
Reguli de prevenire a incendiilor în pădure Să faceţi focul în 

pădure pentru a prepara mâncarea într-o atmosferă rustică nu este 
interzis, cu condiţia să respectaţi următoarele măsuri de 
prevenire: 

 
 în majoritatea pădurilor sunt locuri special 
amenajate pentru pregătirea hranei în condiţii civilizate, 
respectând pe deplin regulile de prevenire a incendiilor; 
 
 
 focul se face în locuri cât mai îndepărtate 
de vegetaţie şi în nici  un   caz  pe timp de secetă 
excesivă, ori în condiţii de vânt; 
 
 
 copiii nu au voie să se joace cu 
focul, însă îi pot ajuta pe adulţi la 
pregătirea lui, adunând vreascuri 
uscate. 



Gândiţi-vă că aceasta este o treabă mult mai importantă 
decât să aprinzi un băţ de chibrit pe o grămadă de lemne pentru a 
face un foc. 

Căutând vreascuri, puteţi avea şansa de a vedea 
neastâmpăratele veveriţe Chip şi Dale, căprioara Bamby, ori 
buclucaşa ciocănitoare Woody sau veţi putea culege câteva flori 
minunate pentru colecţia din ierbar sau pentru mama 

 
 Căldura usucă vegetaţia prin evaporarea sevei şi 
provoacă, în timpul perioadelor foarte călduroase, eliberarea 
esenţelor volatile care se află la originea propagării rapide a 
flăcărilor. Vântul accelerează uscarea solului şi a vegetaţiei, iar în 
caz de incendiu, focul se propagă rapid şi poate afecta o suprafaţă 
mare de pădure. 
 

 Nu  se lasă niciodată focul nesupravegheat. Nu se ştie 
când o slabă 
rafală de vânt ar putea modifica direcţia focului şi ar îndrepta 
flăcările spre vegetaţie sau ar transporta scânteile incandescente la 
distanţe mai mari, incendiind pădurea. 
 

 Menţineţi curăţenia în pădure. Nu lăsaţi hârtii, resturi de 
mâncare ori sticle; acestea vor fi duse în locurile special amenajate. Şi 
ele pot contribui la propagarea incendiilor în pădure. 
 

 înainte de a pleca din pădure, stingeţi cu apă sau pământ 
focul care v-a ajutat la prepararea hranei. 

REŢINEŢI! Cu un singur bat de chibrit poţi 

arde o pădure 

 
 
 
Comportamentul în caz de incendiu 
 

Dacă totuşi s-a produs un incendiu în pădure: 
 nu intraţi în panică; 
 îndepărtaţi-vă de incendiu; 
 solicitaţi sprijinul unui adult; 
 acoperiţi-vă nasul şi gura cu o cârpă curată. 

 
 
 
 
 
întrebări 
Câte tipuri de incendii de pădure cunoaşteţi ? Enumeraţi măsuri 
de prevenire a incendiilor în pădure. 
 



 
Lecţia nr.7 

MĂSURI   DE   PREVENIRE   A   INCENDIILOR PE   
TIMPUL   SĂRBĂTORILOR   DE   PAŞTI 

Sărbătorile Pascale aduc în fiecare an în casele creştinilor 
bucuria învierii Mântuitorului. 

Creştinii merg în această perioadă la biserică într-un număr 
mult mai mare decât în celelalte zile ale 
anului. Numărul mare de persoane se 
datorează uneori şi faptului că în familiile cu 
confesiuni religioase diferite (de exemplu: 
ortodoxă şi catolică), chiar dacă în timpul 
anului fiecare merge la biserica din 
confesiunea de care aparţine, pe timpul 
sărbătorilor de Paşti aceştia merg la slujbele 
ambelor biserici. 

Principalele măsuri specifice pe care preoţii le iau pe timpul 
sărbătorilor religioase, la care se aşteaptă să participe un număr 
foarte mare de credincioşi, sunt următoarele: 

 evacuarea din interiorul 
lăcaşurilor de cult, înainte de începerea 
slujbelor religioase cu public numeros, a 
covoarelor, mochetelor, scaunelor şi băncilor 
nefixate de pardoseală şi menţinerea, în 
permanenţă, a culoarului central degajat; 

 amplasarea mijloacelor de 
încălzire la distanţe de siguranţă faţă de 
elementele de construcţie, decoruri sau 
mobilier care sunt combustibile; 

 accesul   credincioşilor  în   
incinta lăcaşului de cult în limita capacităţii 
acestuia, în scopul evitării aglomeraţiei şi 
producerii de accidente. De cele mai multe ori, acest lucru nu este 
posibil şi de aceea uşile de acces şi evacuare se blochează, 
obligatoriu, în poziţie „deschis" sau se recomandă desfăşurarea 
slujbelor în aer liber; 

 în locurile unde se mai utilizează încă sisteme şi 
mijloace locale de încălzire, se asigură întreruperea alimentării 
acestora înainte de începerea slujbelor religioase, supravegherea 
pe toată durata funcţionării, precum şi evacuarea jarului şi 
cenuşii, la părăsirea lăcaşurilor de cult, în locuri special amenajate; 

 

 



 aducerea la cunoştinţa enoriaşilor, de către slujitorii 
bisericii, înainte de începerea slujbelor religioase, a unor reguli 
minimale ce trebuie respectate în biserică şi în afara acesteia, în 
vederea prevenirii incendiilor, în special cele referitoare la: 

 modul de utilizare a 
lumânărilor aprinse în rândul 
mulţimilor de credincioşi şi evitarea 
folosirii paharelor din plastic, hârtiei 
sau cartonului ca elemente de protecţie a 
flăcării la vânt şi la picăturile de ceară; 

 modul de comportare pe 
timpul producerii unui incendiu în 
biserică, în scopul păstrării calmului, 
neproducerii de accidente nedorite şi 
necreării de panică în timpul evacuării 
construcţiei incendiate; 

 
 instruirea persoanelor cazate în spaţiile destinate primirii oaspeţilor 

din incinta mănăstirilor sau aparţinând de acestea privind cunoaşterea şi 
respectarea regulilor de prevenire şi stingere a incendiilor, la exploatarea 
mijloacelor de încălzire, a instalaţiilor electrice, cât şi privind utilizarea focului 
deschis şi interdicţia fumatului; 

 a nu se permite ca, prin modul de parcare a autoturismelor 
persoanelor care participă la slujbele religioase cu public numeros, să se blocheze 
căile de acces pentru autospecialele de intervenţie ale pompierilor militari la un 
eventual incendiu; 

 asigurarea de mijloace de apărare împotriva incendiilor, rezerve de 
apă şi posibilităţi efective de utilizare a acestora, cât şi instruirea corespunzătoare 
a întregului personal pentru declanşarea cu maximă operativitate a activităţii de 
intervenţie pentru stingerea unui eventual incendiu, cu forţe proprii, mai cu seamă 
în cazul acelor obiective izolate, amplasate la altitudine ori la distanţe mari faţă de 
serviciile de pompieri. 
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La întoarcerea de la biserică acasă, credincioşii nu trebuie să lase 
nesupravegheate lumânările şi candelele aprinse sau în apropierea unor obiecte şi 
materiale combustibile, iar înainte de culcare le vor stinge. 

 
 

Lecţia nr.8 

MĂSURI   DE   PREVENIRE   A   INCENDIILOR ÎN   
AŞTEPTAREA   LUI   MOŞ   CRĂCIUN 

A venit iarna. A început să se facă frig şi încercaţi să păstraţi o atmosferă 
confortabilă în locuinţă: părinţii fac focul în sobă, uneori vă încălziţi şi la flacăra de 
la aragaz, vă îmbrăcaţi în hăinuţe călduroase şi pufoase, beţi un ceai fierbinte cu 
lămâie şi mâncaţi delicioasele turte dulci cu scorţişoară. Vă aşezaţi în fotoliu şi-i 
scrieţi dragului Moş Crăciun cât de cuminţi aţi fost tot anul, cât îl iubiţi şi ce 
cadouri doriţi să vă aducă. Şi apoi aşteptaţi nerăbdători cadourile la piciorul 
bradului. Pentru ca să vă bucuraţi de frumuseţea unică a anotimpului alb, a vacanţei 
şi a sărbătorilor de iarnă, trebuie să respectaţi o serie de măsuri de prevenire a 
incendiilor. 

Focul este într-adevăr fascinant, mai ales la vârsta copilăriei. Pe timpul iernii 
el este, însă, cel mai des utilizat: la încălzirea  
încăperilor, la pârlirea porcului şi gătitul 
mâncărurilor tradiţionale, la crearea unei atmosfere 
feerice cu lumânări şi artificii, atât de aşteptată de 
sărbători. De altfel, cele mai multe incendii la 
locuinţe au loc în această perioadă. 
Atunci când este frig în camere şi vreţi să vă încălziţi 
la sobă, rugaţi un adult să aprindă focul. Voi puteţi să-l 
ajutaţi la căratul lemnelor în casă. Dar fiţi atenţi, luaţi 
doar câte lemne aveţi nevoie ca să vă ajungă să vă 
încălziţi până ce vă culcaţi... şi nu le depozitaţi în 
apropierea surselor de căldură. Înainte de culcare, este 
necesar ca focul din sobă să fie stins complet, iar 
lemnele nearse total   să  se   depoziteze  într-un   loc   

depărtat  de   elementele combustibile. 
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Dacă este nevoie să vă încălziţi 
folosind   un   calorifer   electric, 
asiguraţi-vă că acesta nu are defec-
ţiuni sau improvizaţii. Statistica de la 
Inspectoratul General pentru Situaţii 
de Urgenţă arată că, anual, circa 20% 
din incendii se datorează aparatelor 
electrice improvizate şi cu defecţiuni. 

Nu vă jucaţi la priză! Există 
riscul   să  vă   electrocutaţi.   Când 
trebuie să scoateţi aparatul electric 
din priză, în nici un caz să nu trageţi de cordonul electric sau să 
folosiţi mâinile umede, ci cu o mână veţi ţine bine de priză, iar cu 
cealaltă veţi trage ştecherul. 

În bradul de Crăciun nu se aprind lumânări 
sau artificii. Pentru a-l împodobi, folosiţi beteală, 
globuri şi beculeţe frumos colorate (dar, atenţie! 
înainte de a monta instalaţia electrică cu beculeţe 
în brad, rugaţi un a d u l t  să v e r i f i c e  dacă 
funcţionează corect). Şi nu uitaţi! Înainte de a vă 
culca, scoateţi din priză toate instalaţiile electrice 
care luminează sau asigură căldura în timpul 
sărbătorilor de Crăciun. 

Atenţie cu artificiile! În ultimii ani, mii de copii şi-au 
rănit ochişorii sau chiar au orbit ca urmare a jocului cu 
artificii. Începând cu anul 2006, utilizarea artificiilor şi 
pocnitorilor de peste 3 grame de către persoane fizice 
constituie infracţiune şi se poate pedepsi chiar şi cu 
închisoarea. 

Lumânările se folosesc numai în suporturi din 
sticlă, ceramică sau metalice, având grijă ca flacăra să 
nu ia contact cu un material combustibil (beteală, 
ornamente, perdele, brad, flori etc.) şi să fie 

permanent supravegheate. Înainte de culcare, 
lumânările se sting obligatoriu. 

Lumânările, inclusiv cele de la coroniţa de 
Advent, se aprind de către adulţi. 

E într-adevăr foarte frumoasă coroniţa 
luminată, dar nu vă jucaţi pe lângă ea. Privită de la 
distanţă, parcă e mai frumoasă. 
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Întrebări: 
 

Ce măsuri de prevenire a incendiilor aţi luat în locuinţă pe 
timpul iernii ? 

Aţi scos din priză instalaţia electrică de iluminat? Cum aţi 
procedat? 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 33

Lecţia nr.9 

MASURI DE PREVENIRE A INCENDIILOR 
POST-SEISM 

Mişcările seismice reprezintă fenomene naturale care, din cauza 
efectelor distrugătoare, au preocupat lumea din cele mai îndepărtate 
timpuri ale istoriei şi care acţionează pe suprafeţe mari, cauzând într-
un timp scurt un număr foarte ridicat de victime omeneşti şi pagube 
materiale însemnate, dezechilibruri ecologice, tulburări ale stărilor 
psihice, de sănătate şi morale ale populaţiei. Pentru restabilirea 
situaţiei este necesar, de regulă, un număr mare de forţe şi mijloace de 
intervenţie, coordonate în baza unor planuri speciale de acţiune în caz 
de cutremur. 

Seismele produse în zona Vrancea au o particularitate deosebită 
prin mecanismul de producere multişoc şi a situaţiei singulare pe care 
o reprezintă focarul intermediar, fapt ce a determinat să fie studiate din 
toate punctele de vedere de specialişti români şi străini. 

în urma cutremurelor se produc adesea incendii, care de cele 
mai multe ori aduc pagube foarte mari şi victime mai numeroase decât 
cutremurul însuşi. 

Iată câteva din cele mai cunoscute exemple de incendii post-
seism care s-au produs în lume: 

 
 1 noiembrie 1755 - Lisabona (Portugalia) 

Un cutremur ce a declanşat un tsunami. Pagube 
datorate cutremurului Inundarea totală a oraşului. Pagube 
datorate incendiilor post-seism 

Distrugerea completă a oraşului. Peste 60.000 persoane 
au murit în Lisabona şi alţi peste 1.000 în alte zone. Cutremurul 
a fost simţit în toată Europa de vest şi nord-vestul Africii. 

 
 1906 - San Francisco (S.U.A.) 

Până la cutremurul din Asia din   anul 2006, cel mai 
mare dezastru urban pe timp de pace. 

Pagube datorate incendiilor post-seism 
3.000 de morţi şi distrugerea a 28.000 clădiri, în 

condiţiile în care conductele de apă erau aproape în 
totalitate distruse. 

 
 1923-Tokyo (Japonia) 

Pagube datorate prăbuşirii clădirilor 
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1.000 de morţi şi peste 690.000 de case    afectate, din 
care 10.000 au fost complet distruse 

Pagubele datorate incendiilor post-seism 
58.104 morţi şi peste 380.000 case distruse. 
Efectele cutremurului asupra instalaţiilor 

petrochimice au condus la scurgeri din rezervoarele marinei 
militare din oraşul Yokosuka, petrolul fiind ulterior 
incendiat de la o scânteie. 

 
 Northridge - 1994 (Marea Britanic) 

Pagube datorate incendiilor post-seism 
Trei staţii de pompieri au fost avariate, iar stingerea 

incendiilor a durat 2 zile. 
 

 1995 -Kobe 
Pagube datorate incendiilor post-seism 
Peste 6.000 de morţi şi 40.000 de răniţi, 450.000 

gospodării şi 240.000 clădiri avariate. 
Incendii simultane în 234 amplasamente pe o arie de 100 

ha. 
Toate serviciile de utilităţi şi reţele vitale au fost 

întrerupte, inclusiv transportul şi telecomunicaţiile, iar pompierii 
au fost nevoiţi să pompeze apă din mare cu maşinile pe post de 
relee. 

Efectele incendiilor rezultate în urma cutremurelor pot 
fi agravate de: 

 densitatea mare a populaţiei; 
 condiţiile meteo (exemplu: vânt, secetă etc); 
 prezenţa surselor de mare risc din zonele 

industrializate; 
 avarii şi disfuncţionalităţi majore la sistemele de 

producere, distribuţie şi furnizare a curentului 
electric; 

 avarierea reţelelor de distribuţie a apei; 
 întreruperea temporară sau afectarea sistemului 

de telecomunicaţii; 
 blocarea sau distrugerea carosabilului; 
 distrugerea maşinilor de intervenţie ale serviciilor 

pentru situaţii de urgenţă; 
 neorganizarea de activităţi de prevenire şi a 

exerciţiilor premergătoare acestor tipuri de 
dezastre; 

 gradul scăzut de pregătire a populaţiei pentru 
prevenirea incendiilor şi asigurarea primei 
intervenţii în aceste situaţii. 
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Condiţii favorabile producerii incendiilor 
 

 flacăra şi căldura degajate de la aparate electrice 
aflate în funcţiune şi rămase nesupravegheate; 
 surse de iluminat cu flacără, în funcţiune, prin 
răsturnarea, spargerea sau fisurarea acestora; 
 radiaţia termică a obiectelor şi a materialelor 
incandescente; 
 efectul termic al 
curentului electric, producerea 
arcelor sau scurtcircuitelor 
electrice determinate prin modificarea condiţiilor 
de amplasare sau exploatare a conductoarelor; 
 a p r i n d e r e a  spontană a unor 
substanţe la contactul cu oxigenul din aer sau cu 
apa; 
 aprinderea datorită exploziilor; 
 aprinderea   indirectă prin radiaţia unui 
focar de incendiu. 
în vederea prevenirii incendiilor post-seism, 
trebuie luate următoarele măsuri: 
 
 
 
 
 

PREMERGĂTOR   UNUI   CUTREMUR 
 

1 - Identificarea pericolelor existente în locuinţă şi 
vecinătăţi (exemplu: materiale inflamabile' aflate în preajma 
liniilor electrice sau conductelor de gaz, coşuri de evacuare a 
fumului fisurate). 

2 - Eliminarea elementelor de vulnerabilitate din 
locuinţă (exemplu: proiectarea şi executarea antiseismică a 
locuinţelor; verificarea ancorării împotriva căderii televizoarelor, 
monitoarelor; a fixării în perete a boilerului; închiderii ermetice a 
produselor periculoase; legării prin elemente scurte şi flexibile a 
echipamentelor de gaz; stabilităţii buteliei de aragaz împotriva 
răsturnării sau alunecării; utilizării panoului electric cu disjunctori 
în locul celui cu siguranţe electrice; existenţei unor fisuri în pereţi, 
care, în caz de incendiu, ar contribui la propagarea rapidă la 
încăperile vecine). 

3 - Stabilirea locului de întâlnire. împreună cu membrii 
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familiei voastre se stabileşte dinainte un loc de 
întâlnire comun în caz de cutremur. Acesta trebuie să 
fie în aer liber şi cât mai departe de clădiri, poduri şi 
linii electrice (exemplu: într-un parc; pe un teren de 
sport). în cazul în care vă aflaţi la şcoală în 
momentul declanşării cutremurului, veţi respecta 
măsurile stabilite de către învăţătoarea sau diriginta 
voastră şi de către conducerea şcolii şi vă veţi deplasa 
la locul de întâlnire indicat de către aceştia. 

4 - Cunoaşterea numărului de telefon al serviciilor de 
urgenţă. 

112 

 
 
 
 
 
 
Este numărul de telefon la care apelezi în astfel de 
cazuri: 
o serviciile profesioniste pentru 

situaţii de urgenţă; 
o poliţia; 
o serviciul de ambulanţa. 

 
 
 

 
 
 
 
 

PE TIMPUL CUTREMURULUI 

1 - NU intraţi în panică. 
2 - NU utilizaţi flacăra deschisă sau aparate cu foc deschis 

(există .pericolul .de explozie). 
3 - Chiar dacă nu este o măsură de prevenire a incendiilor, 

este bine să ştiţi că în caz de cutremur evacuarea nu se face 
imediat, ca în cazul incendiilor, ci doar după încetarea acestuia. 

POST-SEISM 
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1 - NU încercaţi să porniţi gazul metan în cazul în care l-aţi 
oprit sau a fost oprit automat: lăsaţi compania de gaze să o facă. 

2 - Folosiţi pentru iluminat o lanternă, în nici un caz nu 
aprindeţi lumânări. 

3 - NU acţionaţi întrerupătoarele electrice şi aparatele 
electrice dacă există scurgeri de gaz metan, deoarece există 
riscul producerii unor scurtcircuite urmate de explozii. 

4 - NU atingeţi firele electrice căzute sau rupte. Există 
pericolul să vă electrocutaţi. 

5 - Ascultaţi la radio eventualele instrucţiuni şi 
informaţii legate de cutremur. 

6 - NU folosiţi telefoanele decât în caz de urgenţă pentru a nu 
ţine liniile ocupate. 

 

 

 

RECOMANDARE 

După citirea acestei lecţii, discutaţi cu părinţii pentru a vă 
arăta care sunt locurile din casă unde v-aţi putea adăposti pe timpul 
unui eventual cutremur. 

Exersaţi împreună cu părinţii regulile de prevenire a 
incendiilor în cazul producerii unui cutremur. 
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Lecţia nr.10 

E INCENDIU - CE SĂ FAC (partea I)? 
 

în urma incendiilor produse în România, mor anual, în medie, 100 de copii. 
Aceştia ar fi putut să se salveze dacă ar fi cunoscut următoarele reguli de 
comportare în caz de incendiu. Dacă incendiul s-a 
produs în clădirea în care vă aflaţi şi în locuinţă 
sunt doar copii, le veţi spune despre incendiu şi 
veţi ieşi din clădire imediat. Pe cei mai mici îi veţi 
ţine de mânuţă. 

Atunci când sunt şi adulţi în locuinţă îi 
veţi anunţa despre incendiu, după care veţi părăsi 
imediat clădirea. 

 
REŢINEŢI ! : Daca va aflaţi 

într-o   clădire   incendiata, ieşiţi imediat în aer liber. 
 

 
Dacă vă aflaţi într-o clădire cu mai multe etaje, nu folosiţi 

ascensorul. Există riscul asfixierii cu fumul produs de 
incendiu. 

în nici un caz nu încercaţi să stingeţi voi înşivă focul. Nu 
aveţi cunoştinţele şi nici echipamentul de protecţie 
individuală necesare. 

Una din frecventele greşeli pe care le fac părinţii este 
de a-şi închide copii în casă. Surprinşi de incendiu, aceştia nu mai au practic nici o 
şansă de a se evacua, căzând victime flăcărilor nemiloase. 

 
REŢINEŢI ! Daca părinţii pleacă de acasă, 

cereţi-le să vă lase cheia de la intrare. 
 
 
 

Dacă, din nefericire, sunteţi 
încuiaţi în casă, închideţi uşa încăperii 
unde s-a produs incendiul. Intraţi într-
o altă cameră, deschideţi o fereastră şi 
strigaţi după ajutor, fără să vă aplecaţi 
în afară. Dacă aveţi telefon, formaţi 
numărul 112 şi anunţaţi serviciul 
pentru situaţii de urgenţă despre 
incendiu. 
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REŢINEŢII Numărul de telefon 112 este gratuit, 
fie că sunaţi de la un telefon public, fie privat. 

 
Iată care sunt informaţiile pe care trebuie să le transmiţi dispecerilor 112: 
 
Exemplificare 
 

 Cine? 

-Cine sunteţi? 
-Mă numesc Ionescu Florian şi vă telefonez de la numărul 

xxx.xx.xx. 

 
 Ce? 

- Ce fel de accident anunţaţi? 
- La prietenul meu s-a produs un incendiu. El este în casă împreună cu 

fratele lui care are 2 ani. 
 

 Unde? 
- Unde s-a produs? 
- Incendiul s-a produs pe strada Mihai Eminescu nr. 2, bloc 1, 

apartament 6, etaj 1, sectorul 1. 
Nu folosiţi acest număr de telefon pentru farse. 6ândiţi-vă ca 

poate în acelaşi moment, când vouă vă arde de glume, altcineva are 
mare nevoie de ajutorul pompierilor. De asemenea, trebuie să ştiţi 
că numărul 
 

Lecţia nr.ll 

E   INCENDIU   CE   SĂ FAC (partea II)? 

Toţi oamenii sunt la fel şi în acelaşi timp diferiţi; chiar şi gemenii, care au 
aceeaşi înfăţişare. Unii oameni sunt mai înalţi, alţii mai scunzi, iar alţii sunt precum 
piticii din poveste. Unii vorbesc mai mult, alţii mai puţin, iar alţii vorbesc prin 
semne. Unii merg repede, alţii mai încet, iar alţii au nevoie de ajutor pentru a se 
deplasa. Unii aud excelent, alţii au nevoie de un aparat special, iar alţii aud citind 
după mişcarea buzelor. Unii văd foarte bine, alţii au nevoie de ochelari, iar alţii văd 
prin alte simţuri: pipăit, miros, auz. Unii vorbesc aceeaşi limbă ca şi noi, alţii 
vorbesc şi limba în care vorbim noi, dar cu greşeli, iar alţii vorbesc o altă limbă decât 
noi. 

Indiferent de înfăţişarea pe care o au, toţi oamenii trebuie respectaţi în egală 
măsură şi trebuie să aibă aceleaşi drepturi în societate. Nu trebuie să râdem de alţi 
oameni doar pentru că sunt mai diferiţi decât noi. Mai mult, trebuie să le asigurăm 
condiţii egale cu cele ale noastre. Aţi încercat vreodată să vă petreceţi o zi, făcând 
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lucrurile pe care le faceţi în mod normal: să mâncaţi, să vă jucaţi, să mergeţi la 
toaletă, să mergeţi la cumpărături sau la şcoală într-un scaun cu rotile? Aţi încercat 
să găsiţi o stradă dintr-un oraş pe care nu-1 cunoaşteţi deloc fără să puteţi vorbi ? Aţi 
încercat să vă descurcaţi în casă fără să vedeţi, purtând un fular pe ochi ? Dacă veţi 
încerca veţi vedea cât este de dificil! închipuiţi-vă că unii oameni trebuie să-şi 
trăiască întreaga viaţă fără să poată merge, vedea, vorbi sau auzi. 

Ce putem face, de exemplu, pentru ca şi aceşti oameni să aibă condiţii egale în 
caz de incendiu ? 

în clădirile în care majoritatea persoanelor nu aud, sistemul de alarmare este 
vizual, ca, de exemplu, un bec care se aprinde şi se stinge cu intermitenţă, 
anunţând astfel necesitatea evacuării. 
Pe timp de noapte, aceştia trebuie treziţi de personalul de supraveghere. 

în clădirile în care majoritatea persoanelor nu văd, pe căile de evacuare se 
asigură balustrade de sprijin. De asemenea, pentru direcţionarea acestora spre 
ieşirea în aer liber, clădirile se echipează cu sisteme de evacuare pe bază de semnale 
acustice. 

Clădirile în care majoritatea persoanelor nu pot merge au doar parter, iar în 
loc de scări se construiesc rampe înclinate, astfel încât evacuarea în cărucioare să nu 
constituie o problemă. 

Atunci când în preajma noastră sunt astfel de persoane trebuie să îi ajutăm 
pe timpul evacuării. 

în ţările cu tehnologie avansată din Europa, aceste persoane locuiesc de multe 
ori singure. Pentru ca pompierii de la dispecerat să înţeleagă ce spune o persoană 
care nu poate vorbi decât în limba semnelor, s-a găsit o soluţie foarte simplă şi 
rapidă: un telefon cu fax legat la dispeceratul integrat 112 al pompierilor. Persoana 
care nu poate vorbi decât în limba semnelor completează un formular în funcţie de 
tipul urgenţei (incendiu, accident, medic de urgenţă, efracţie, atac armat etc), pe 
care îl trimite apoi prin fax la dispeceratul 112. 

Cum credeţi că se descurcă în caz de incendiu persoanele care locuiesc într-o 
ţară a cărei limbă nu o cunosc ? Dispecerii 112 trebuie să cunoască o limbă de 
circulaţie internaţională, de regulă engleza. Aşa încât s-ar putea înţelege în limba 
engleză. însă, de cele mai multe ori, în condiţii de panică oamenii comunică greu şi 
în limba maternă, de aceea şi în cazul persoanelor care nu cunosc limba ţării în 
care locuiesc se foloseşte acelaşi sistem prezentat mai înainte: telefonul cu fax legat 
la dispeceratul integrat 112. 
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Lecţia nr.12 

STATISTICA   INCENDIILOR 

Inspectorii de prevenire a incendiilor utilizează permanent statistica 
incendiilor pentru a-şi planifica activitatea. 

Cu ajutorul statisticii, aceştia analizează 
numărul incendiilor care s-au produs într-o 
anumită perioadă de timp, pe parcursul unui an sau 
a mai multor ani succesivi. 

De asemenea, statistica oferă informaţii cu 
privire la domeniile de activitate (de exemplu: în 
unităţi de învăţământ, în lăcaşuri de cult, la 
gospodării cetăţeneşti etc.) în care incendiile s-au 
produs, cauzele care le-au favorizat şi împrejurarea 
în care au avut loc, gradul de funcţionare a 
instalaţiilor şi echipamentelor de prevenire şi stingere a incendiilor cu care 
construcţia era dotată, precum şi unele date privind persoanele afectate (răniţi sau 
decedaţi, pe categorii de vârstă). 

Prin informaţiile avute la dispoziţie, inspectorii de prevenire a incendiilor pot 
să-şi planifice activităţi specifice premergător şi pe timpul perioadelor în care 
incendiile sunt frecvente la anumite obiective. De exemplu: premergător şi pe 
timpul sezonului estival, inspectorii de prevenire a incendiilor execută controale la 
unităţi de turism (hoteluri, vile, cabane, pensiuni etc), iar cu ajutorul mass-media 
informează turiştii cu privire la măsuri de prevenire a incendiilor în aceste 
categorii de obiective şi în zonele special amenajate pentru destindere (exemplu: 
păduri). 

Statistica este, totodată, o sursă importantă pentru specialişti în necesitatea 
îmbunătăţirii reglementărilor privind apărarea împotriva incendiilor. 
 
 
 
 
 
 


