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1. Principalele pericole

Principalele pericole care pot apărea pe timpul intervenţiei
sunt:
- alunecare
- împiedicare
- cădere în gol
- strivire a mâinilor sau picioarelor
- arsuri termice, chimice sau electrice
- tăieturi
- prăbuşiri de obiecte
- electrocutare
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Notiţe

2. Echipamentul de protecţie
individual
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3. Desfăşurarea intervenţiei

3.6 Utilizarea scărilor manuale
Pe timpul folosirii scărilor manuale se vor respecta
următoarele reguli:
- amplasarea se va face unde solul este tare, iar scara va
avea o înclinaţie de 70-80 de grade faţă de peretele
construcţiei;
- scările se vor amplasa pe suprafeţele libere ale
construcţiilor şi numai acolo unde nu sunt conductoare
electrice sau deschideri pe unde ies flăcările astfel ca
urcarea şi coborârea să se facă în siguranţă;
- dacă prin deschiderile aflate sub nivelul vârfului scării
sau alături de scară ies flăcări amplasarea se permite
numai pentru salvarea oamenilor timp în care scara va fi
protejată cu jeturi de apă;
- pe timpul folosirii scările vor fi asigurate sau ancorate
de părţile rezistente ale construcţiilor;
- pe scară au voie să se suie concomitent: la scara
culisabilă câte un servant pentru fiecare segment; la
autoscară cu vârful scării rezemat mai mulţi servanţi
fără ca distanţa dintre aceştia să fie mai mică de 3 m; la
celelalte scări câte un servant;
- luarea scărilor de pe locul de amplasare se va face
numai după ce au fost atenţionaţi servanţii care au
folosit-o şi numai după ce li s-au asigurat alte căi de
retragere;
- pentru trecerea pe acoperişul construcţiilor scările se
amplasează în spaţiul dintre ferestre şi acolo unde este
posibil după pereţi de protecţie antifoc;
26

2.1 Costumul de protecţie tip pompier

Costumul de protecţie tip pompier trebuie să
asigure următoarele cerinţe:
- grad ridicat de rezistenţă mecanică, la flacără şi
la căldură;
- impermeabil;
- permite organismului să respire;
- constituie o barieră termică şi pentru vapori;
- confort sporit în utilizare;
- protejează trunchiul, gâtul, braţele şi picioarele;
- rezistanţă la contactul cu substanţe chimice
lichide;
2.2 Casca de protecţie cu vizor
Casc a de protecţie pen tru pom pieri are ca r ol
princ ipal asigu rare a pr otec ţiei capului prin îndeplinire a
ur mătoar elor cerinţe :
- absorbire a ş oc ur ilor mecan ice ;
- re ziste nţă la str ăpungere ;
- prote jarea un ei zon e cât mai mari;
- c on fort sporit în utiliza re;
- n ediminuarea câ mpului vizual;
- v izor rabatabil tratat an tizgârie re şi antiaburir e;
- re ziste nţă la tem per aturi ridicate şi flac ără;
- s istem de fixare fe rm pr evăzut cu protec ţie
antiştrangulare.
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2. Echipamentul de protecţie

Prin cipalele articole de echipa ment individual de
protecţie utilizate de servan tul pompier:
- costum ul de protecţie tip pompier;

- cordiţa de salvare;
Ceea ce sunt
Ceea ce ș tiu ș i ce
sunt capabil să fac
- brâu pompieri (centura de siguran ţă);

- atunci când înălţimea construcţiei (locului de
intervenţie) depăşeste lungimea maximă a unui tip de
scară se pot folosii în mod combinat scările (culisabilă
sau de împerechere cu cea de fereastră, scara baston
cu cea de fereastră);
- pentru pătrunderea la etajele clădirilor şi lucrul cu ţevile de
refulare, scările se vor amplasa în funcţie de deprinderea
servantului de a lucra (dreapta sau stânga) capătul superior
al scării depăşind cu 30-40 de cm partea de jos a tocului
ferestrei.

Relaț ia mea
cu ceilalț i
- casca de protecţie cu vizor;

- bocancii de in tervenţie, cizm ele din piele cu
branţ metalic;

- aparatul de respira t cu aer comprim at;

- mă nuşile de protecţie.
27
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2. Echipamentul de protecţie

2.3 Bocanci de intervenţie, cizme din piele cu
branţ metalic
Bocancii de intervenţie şi cizmele din piele cu branţ
metalic trebuie să asigure următoa rele cerinţe:
- confecţiona te din materia le cu proprietăţi antistatice
şi hidrofuge;
- rezistenţă la tăieturi;
- izolare termică la tempera turi joase şi ridicate;
- absorbirea şocurilor meca nice (în special în zona
tocului);
- rezistenţă la contactul cu uleiuri, acizi şi
hidrocarburi;
- rezistenţă la contactul cu supra feţe încinse;
- protecţia fizică a piciorului;
- protecţie anti-aluneca re;
- confort sporit în utilizare;
- inserţie metalică anti-perforare;
- rezistenţă la temperaturi înalte.

2.4 Brâu pompieri (centura de siguranţă)
Brâul pompier (centura de siguranţă) trebuie să
asigure următoarele cerinţe:
- nivel ridicat de rezistenţă la tracţiune şi rupere;
- confort sporit în utilizare;
- permite utilizare intensă în condiţii grele de lucru;
- cataramă de închidere cu dublă siguranţă;
- ajustare cu uşurinţă;
- rezistenţă la coroziune a părţilor metalice
componente.
8

3.5 Intervenţia în halele industriale mari
Pentru asigurarea securităţii servanţilor pe timpul
stingerii incendiilor în hale industriale mari se vor
respecta următoarele:
- în interior servanţii vor amplasa în apropierea
pereţilor şi a deschiderilor practicate în aceştia pentru
a se putea evacua în caz de prăbuşire a acoperişului;
- pentru lucrul pe acoperiş când o suprafaţă este
ocupată de luminatoare se vor folosi scări manuale cu
ajutorul cărora se vor amenaja treceri peste acestea;
- supravagherea permanentă a stării elementelor de
construcţie, stabilindu-se semnele de avertizare pentru
părăsirea locurilor periclitate;
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3. Desfăşurarea intervenţiei

3.4 Intervenţii la clădirile înalte şi
instalaţiile în aer liber
Pentru a se evita accidentele care s-ar putea
produce prin căderea servanţilor care acţionează pe
acoperişuri sau instalaţii este necesar:
- servanţii să se asigure cu cordiţa de puncte solide de
sprijin ( coşuri, schelărie metalică fixă);
- de-a lungul acoperişului să se înainteze numai pe
coamă, iar la instalaţii numai pe scările de acces ale
acestora, evitându-se contactul cu conductoarele
electrice şi conductele tehnologice;
- liniile de furtun să fie fixate de elementele rezistente
ale construcţiilor şi instalaţiilor;
- pe acoperişurile înalte, înclinate şi în alte asemenea
situaţii lucrul cu ţeava se va face din poziţia în
genunchi sau culcat;
- să se ţină seama de starea învelitorii de tablă la
construcţiile incendiate sau schelăria instalaţiei: dacă
acestea sunt încălzite până la incandescenţă creşte
pericolul de prăbuşire;
- evitarea concentrării forţelor de intervenţie pe
acoperiş sau instalaţie (număr mare de servanţi
raportat la suprafaţă). Locurile cele mai sigure pentru
poziţiile de lucru ale servanţilor sunt clădirile sau
instalaţiile vecine celei incendiate, stabilite de
personalul de specialitate al obiectivului;
- supravegherea continuă a stării elementelor de
susţinere a acoperişurilor şi instalaţiilor.

2.5 Aparat de respirat cu aer comprimat
Aparatul de respirat cu aer comprimat este o
componentă importantă a sistemului de securitate
individuală şi trebuie să se integreze perfect cu masca
pentru faţă, cu echipamentele de comunicaţii şi cu
sistemul de protecţie a capului pentru a asigura un
nivel ridicat de performanţă.
Aparatul de respirat cu aer comprimat trebuie să
asigure următoarele cerinţe:
- confort sporit în utilizare;
- rezistenţă la temperaturi înalte;
- întreţinere simplă şi uşoară;
- indicarea presiunii aerului din butelie;
- alarmă pentru atingerea presiunii minime a aerului
din butelie;
- să fie dotat cu senzor de mişcare, care declanşează o
alarmă acustică în situaţia în care individul este
inconştient/imobilizat;
- să fie dotat cu alarmă acustică de panică, care poate
fi declanşată în situaţia în care individul este
imobilizat;
- greutate redusă pentru a diminua gradul de oboseală
datorat utilizării.
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- stabilirea traseelor de retragere pentru cei care
lucrează în încăperile incendiate;
- cunoaşterea de către servanţi a semnalelor stabilite
pentru retragere în caz de pericol;
- demolarea elementelor de construcţie se va efectua
într-o astfel de ordine, încât înlăturarea unei părţi să
nu provoace surparea sau prăbuşirea alteia;
- aruncarea elementelor de construcţie demolate de la
etajele clădirilor se va face numai după ce s-au luat
măsuri privind îndepărtarea persoanelor, şi, pe cît
posibil, pe tobogane improvizate;
- demolarea pereţilor despărţitori nu se va face
lucrându-se concomitent din ambele părţi;

3. Desfăşurarea intervenţiei

- împrejmuirea zonei periculoase astfel încât personalul
de intervenţie să nu fie surprins de prăbuşirea unor
elemente de construcţie;
22

2. Echipamentul de protecţie

2.6 Mănuşi de protecţie
Mănuşile de protecţie pentru pompieri trebuie să
asigure următoarele cerinţe:
- nivel ridicat de rezistenţă la abraziune, tăiere, rupere
şi perforare;
- grad redus de transmisie a căldurii prin convecţie,
radiaţie şi contact;
- rezistenţă la contactul cu uleiuri, acizi şi
hidrocarburi;
- confort sporit în utilizare;
- permit apucarea cu uşurinţă a obiectelor mici;
compatibiliate
cu
celelalte
elemente
ale
echipamentului de protecţie individual;
- impermeabile;
- rezistenţă la flacără şi temperaturi ridicate.

Verificarea şi folosirea integrală a echipamentului
de protecţie individual este o responsabilitate
individuală obligatorie pentru întregul personal
participant la intervenţie.

- liniile de furtunuri nu se vor întinde într-o zonă abruptă
şi necirculabilă dacă configuraţia terenului permite
realizarea unei linii mai lungi însă în condiţii de siguranţă;
- lin iile de furtun ridica te la m ari înălţimi vor fi fixate
cu feşi de susţin ere;
- asigurar ea iluminatului pe tim pul intervenţiei, ziua în
părţile întunecoase ale clă dir ilor (poduri, subsoluri),
iar noaptea în toate păr ţile din clădiri un de este
necesa r;
- r etr agerea la timp a servanţilor în locuri sigure sau în
adăposturi dinainte sta bilite în ca zul un ui pericol de
surpare sau explozie;
- înlocuirea periodică a servanţilor car e lucrează în
sectoarele periculoase ale incendiului;
- motopompele sau generatoar ele se utilizează doar în
aer liber. Câ nd sunt utilizate în interiorul clădirilor în
mod obligator iu se asigură evacuarea gazelor în
exte rior.
23
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3. Desfăşurarea intervenţiei

Persona lu l cu a tribuţii de conduce re
- adoptă tactici de in terven ţie care să asigure, cu
prioritate, securita tea proprie şi a personalului din
subordin e prin amplasarea forţelor şi mijloacelor astfel
încât să existe perman ent posibilitatea retragerii în
condiţii de siguran ţă în cazul producerii unor explozii,
răbufniri de flacără, pră buşiri de elem ente de
construcţie etc.;
- urmăreşte folosirea echipam entelor şi m ijloacelor de
protecţie in dividuală adecvate situaţiei respective;
- ia în considerare competenţele person alului din
subordin e, în ceea ce priveşte executa rea m isiunilor,
având în vedere aspectele ce vizează securitatea şi
săn ătatea în mun că.

Personalul cu atribuţii de execuţie
- desfăşoară activitatea la intervenţie, conform
competenţelor, executând doar operaţiunile stabilite de
şeful său;
- exploatează corespunzător autospecialele, utilajele,
mijloacele şi accesoriile din dotare;
- are obligaţia de a-şi asigura minim o cale de
autoevacuare şi de a acţiona numai în condiţii de
siguranţă;
- monitorizează permanent locul unde îşi desfăşoară
activitatea, în vederea identificării în timp util a unor
factori care i-ar putea pune în pericol integritatea
corporală, iar în cazul identificării unor astfel de factori
va lua măsuri urgente de adăpostire/evacuare, fără a
12 aştepta o aprobare din partea şefului în acest sens.

- furtunele de refulare se amplasează astfel încât căile
de evacuare să fie menţinute libere;
- şefii de ţeavă se vor proteja împotriva acţiunii
flăcărilor prin utilizarea costumelor anticalorice sau
prin jeturi de apă sub formă de ploaie;
- presiunea de lucru trebuie să fie adaptată condiţiilor
de intervenţie, iar jetul de apă să nu fie îndreptat spre
liniile de curent electric (în cazul în care acesta nu a
fost întrerupt), sau spre personalul aflat la locul
intervenţiei;
- racordurile fixe şi de refulare vor avea ambele
gheare, racordarea făcându-se prin strângere
completă cu ajutorul cheilor de racordat;
- când lucrează la stingerea incendiilor de substanţe
explozive servanţii vor fi protejaţi cu mijloace
improvizate (scuturi, panouri) împotriva suflului şi
schijelor;
21

3. Desfăşurarea intervenţiei

3.3 Stingerea incendiilor
Pentru asigurarea securităţii servanţilor pe timpul
intervenţiei la incendii se vor lua următoarele măsuri:
- servanţii vor întrerupe curentul electric numai
pentru instalaţiile care nu depăşesc tensiunea de 220
V, peste această valoare apelându-se la organe
specializate;
- pe timpul cât acţionează pentru întreruperea
curentului electric servanţii se echipează cu mănuşi şi
cizme de cauciuc şi vor folosi scule şi accesorii cu
mânere electroizolante;
- servanţii vor fi echipaţi cu aparate de respirat cu aer
comprimat dacă acţionează în spaţii cu fum şi gaze
toxice;
- servanţii care lucrează pe scări se vor asigura în
mod obligatoriu cu cârligul de siguranţă;

3.1 Alarmarea şi deplasarea

- înainte de introducerea furtunului prin golul
ferestrei se procedează la îndepărtarea cu ajutorul
20

- p ărăsi rea în ce l m a i s cur t tim p a zonei in cen di ate la
se m nalu l de p eric ol d e e xpl ozie , pră bu şir e s au
d eve rsare d e lich id e c om b ust ib ile;
- nefol os ire a apar atel or de ilu m inat cu flac ără
d esc hisă sau a obi ect elor c are p rod uc scân tei acolo
un de e xi stă p eric ol d e exp lozi e;
- r ecur ge rea la m ij loace d e au tosalv are în c azul în c are
la înap oier e d ru m ul a fost bl oc at de inc end iu sa u
d ărâm ăt ur i.

3.2 Executarea recunoaşterii
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3. Desfăşurarea intervenţiei

3.1 Alarmarea şi deplasarea
La alarmarea efectivelor în vederea deplasării pentru
intervenţie se interzice:
- servanţilor care nu fac parte din grupa care
încadrează autospeciala ca, la anunţul de alertă, să se
deplaseze la locul de echipare şi să ocupe locuri în
cabină sau banchete;
- îmbarcarea servanţilor în cabină înainte ca şoferul să
scoată autospeciala din garaj sau pe timpul cât aceasta
se găseşte în mişcare.

3.3 Stingerea incendiilor

Deplasarea la locul intervenţiei se execută cu
respectarea strictă a regulilor de circulaţie pe
drumurile publice.
Se interzice deschiderea uşilor, precum şi coborârea
servanţilor din cabină pe timpul cât autospeciala se
găseşte în mişcare.
14

3. Desfăşurarea intervenţiei

3.2 Executarea recunoaşterii
Reguli privind executarea recunoaşterii:
- personalul care execută recunoaşterea este echipat cu
mijloace de protecţie în funcţie de natura intervenţiei;
- aparatele de respirat cu aer comprimat utilizate sunt
verificate şi în stare perfectă de funcţionare;
- pătrunderea se realizează în etape, prin deplasări pe
distanţe scurte (1-2m) până în punctele optime pentru
executarea recunoaşterilor şi stabilirea elementelor
necesare realizării dispozitivului de intervenţie.
- pătrunderea în încăperile cuprinse de incendiu situate
la etajele superioare se face pe scări fixe, autoscări
mecanice şi numai în lipsa acestora se folosesc scările
manuale;
- deschiderea unui spaţiu se va realiza doar în prezenţa
ţevii de însoţire şi adăpostindu-se în afara unghiului de
expansiune a flăcărilor;
- la deschiderea uşilor încăperilor incendiate se
procedează astfel: în cazul deschiderii spre exterior
servantul stă tot timpul la adăpostul uşii, iar la
deschiderea spre interior servantul stă în partea laterală
a uşii, cu spatele, cu corpul puţin aplecat, deschiderea
făcându-se printr-o lovitură cu piciorul;

- în încăperile închise sau
semi-deschise inundate cu
fum înaintarea servanţilor
se va face în poziţie
ghemuită

sau în genunchi, dacă
starea suprafeţei o permite,
şi vor fi asiguraţi cu cordiţa
de salvare;

- în locurile cu pericol de prăbuşire a planşeelor se va
înainta numai pe lângă pereţi sau prin intervalele dintre
stâlpi;
- contactul cu instalaţiile electrice va fi evitat;
- memorarea itinerariului parcurs la recunoaştere şi
marcarea căilor de evacuare cu mijloace de iluminat
pentru a se asigura condiţii de întoarcere;
- protecţia împotriva fumului de culoare galbenă,
albastră sau albă care indică o toxicitate puternică;
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