
 
Într-un apartament 

Este foarte important ca să se descuie toate 
uşile de pe căile de evacuare. Folosiţi 
scările pentru a părăsi clădirea. Nu folosiţi 
lifturile. 
 

Într-o casă cu mai multe etaje 
Asigură-te că toată lumea poate încuia şi 
descuia repede toate geamurile şi uşile.  
Asigură-te că ştii cum să ieşi în siguranţă de 
la etajele superioare ale clădirii. Stabileşte 
măsuri speciale pentru copii şi pentru 
persoanele cu dizabilităţi care se află în 
clădire. 

 
Ieşi repede afară 

Asigură-te că membrii familiei cunosc 
faptul că în caz de simt miros de fum 
trebuie să părăsească de urgenţă clădirea. 
Nu încercaţi să luaţi obiecte de valoare sau 
animale de companie. După ce sunteţi afară 
sunaţi la 112. 
 
Nu vă întoarceţi în incinta incendiată. Nu 

merită să vă riscaţi viaţa. 
Odată ieşiţi afară pe locul de adunare, 
nimeni nu trebuie să reintre în clădirea în 
flăcări. Pompierii sunt echipaţi şi antrenaţi 
special pentru operaţiuni de salvare şi vă 
vor lăsa să reintraţi doar atunci când va fi 
sugur pentru voi. Ieşiţi afară şi rămâneţi 
acolo. 
 
 

 
 

Protejează-ţi familia ! 
 

Protejează-ţi locuinţa ! 
 

Alătură-te nouă în lupta de prevenire a incendiilor ! 
 

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 
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Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă 

„Petrodava” al judeţului Neamţ 
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Ai nevoie de ajutor? 
 
Adresează-te personalului Inspecţiei de Prevenire 
situată în Piatra Neamţ, str. Mihail Sadoveanu nr. 

16, tel/fax: 0233/211230 
sau viziteasză www.ijsunt.ro; www.igsu.ro 
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Ştiaţi că marea majoritate a incendiilor 
produse în România sunt la locuinţele 
particulare? Protejaţi-vă familia şi locuinţa 
de incendii. Planificaţi şi exersaţi evacuarea 
în cazul izbucnirii unui incendiu. 
 

Montaţi în locuinţă detectoare de fum 
autonome 

Semnalul sonor emis de detectoarele de 
fum în momentul când acestea sesizează 
fumul vă oferă timpul necesar să vă puteţi 
evacua în siguranţă. 
Montaţi detectoare de fum în fiecare 
încăpere din locuinţa, pe fiecare etaj, în 
mod special în dormitoare. Testează cu 
regularitate funcţionarea detectoarelor şi a 
semnalului de alarmă emis de acestea şi 
înlocuiţi deîndată bateriile consumate cu 
unele noi. Respectaţi instrucţiunile 
fabricantului. 
 

Întocmeşte planul de evacuare 
Desenează planul locuinţei marcând pe 
acesta ieşirile din fiecare încăpere. Un plan 
de evacuare bine pus la punct poate reduce 
panica şi confuzia în situaţii reale de 
incendiu. Ce mai important poate salva 
vieţile voastre. 
 

Stabileşte locul de adunare 
Stabileşte în afara clădirii locul de adunare 
într-o locaţie din afara clădirii apoi sună la 
112. cel mai bun loc de adunare/evacuare în 
caz de incendiu este în faţa clădirii în care 

locuiţi. Pe acolo sosesc şi echipajele de 
pompieri militari. 
 

Exersează planul de evacuare. 
Efectuează cu membrii familiei tale, cel 
puţin o dată de şase luni, exerciţii de 
evacuare din locuinţă. Într-o situaţie reală 
de incendiu trebuie să fiţi pregătiţi să vă 
evacuaţi rapid şi în siguranţă. Nu vă 
înghesuiţi în momentul evacuării. 
Asiguraţi-vă că fiecare cunoaşte foarte bine 
ceea ce are de făcut. După exerciţiu de 
evacuare discutaţi despre modalităţi de 
îmbunătăţire referitoare la 
disfuncţionalităţile sesizate, atunci când 
este cazul. Exersează şi planifică două 
variante de evacuare. De exemplu într-o 
variantă incendiul izbucneşte în bucătărie. 
În altă variantă poate izbucni în dormitor. 
Asigură-te că fiecare cunoaşte cum trebuie 
să se evacueze şi ce trebuie să respecte în 
astfel de situaţii. Ia în calcul şi varianta în 
care nu mai există în locuinţă iluminat 
artificial şi este noapte iar căile de evacuare 
stabilite sunt pline de fum şi gaze toxice. 
Majoritatea incendiilor produse la 
locuinţele particulare se produc noaptea 
când oamenii dorm. 
 

Recomandări în caz de incendiu 
Deplasează-te cât mai jos prin fum 
Căldura, fumul şi gazele toxice se ridică la 
partea de sus a încăperii. Aerul de lângă 
podea este mai rece şi mai curat. Dacă eşti 
surprins de fum în încăpere stai cât mai 

aproape de podea. Lasă-te pe genunchi şi pe 
coate şi deplasează-te spre cea mai 
apropiată ieşire de urgenţă. 
 
Verifică fiecare uşă prin care te evacuezi. 
Înainte de a deschide orice uşă prin care 
urmează să te evacuezi verifică dacă este 
sigură. Cu dosul palmei atinge uşa şi spaţiul 
dintre uşă şi tocul acesteia. Dacă simţiţi 
căldură încercaţi o altă cale de evacuare. 
Dacă simţiţi rece deschideţi puţin, cu 
atenţie, uşa. Fiţi pregătiţi pentru o o închide 
imediat în cazul în care simţiţi fum sau 
fiebinţeală că pătrund în spaţiul în care 
sunteţi. Pe măsură ce ieşiţi din locuinţă 
închideţi uşile în urma voastră pentru a nu 
permite propagarea rapidă a focului şi 
fumului. 
 

Dacă sunteţi blocaţi în locuinţă. 
Închideţi toate uşile dintre voi şi locul 
incendiat. Folosiţi pături sau prosoape 
pentru a izola spaţiile dintre uşi şi tocurile 
acestora. Aşteaptă lângă cea mai apropiată 
fereastră şi cere ajutor prin semnalizarea cu 
o lanternă sau prin fluturarea unui prosop 
sau a unui obiect de îmbrăcăminte de 
culoare deschisă. Dacă ai la dispoziţie un 
telefon în acea încăpere sună la 112 şi 
spune-i operatorului locul exact unde te afli 
pentru ca echipele de salvatori să te poată 
găsi în timp util. 
 
 
 


