
  PENTRU PETRECEREA TIMPULUI LIBER, 
CONCEDIU SAU SFÂRŞIT DE SĂPTĂMÂNĂ ÎN 
SIGURANŢĂ, INSPECTORATUL GENERAL 
PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ  RECOMANDĂ  
RESPECTAREA URMĂTOARELOR  REGULI:

  Înainte de a pleca de acasă, pentru a lăsa locuinţa 
în  s iguranţă ,deconecta ţ i  
aparatele electrice de la 
reţeaua electrică şi închideţi 
robinetele de alimentare cu 
gaze naturale şi cu apă;

CĂLĂTORIA  CU  AUTOTURISMUL
źpe durata avertizărilor hidrologice nu plecaţi în 
călătorie decât dacă e 
a b s o l u t  n e c e s a r.  
Utilizaţi rute ocolitoare 
a l e  z o n e l o r  c u  
inundaţii.
źînainte de a pleca, 
i n s p e c t a ţ i  v i z u a l  
autoturismul pentru a 
identifica eventuale 
scurgeri de carburanţi 
sau lubrifianţi.
źverificaţi ca stingătorul din dotarea autoturismului 
să fie în termenul de garanţie acordat de producător 
sau ultimul verificator autorizat.
źdacă pe timpul deplasării, simţiţi miros de ars sau 
detectaţi fum, opriţi imediat maşina în afara spaţiului 
carosabil şi evacuaţi toate persoanele şi bagajele 
din autoturism.
ATENŢIE: evitaţi oprirea autovehiculului pe teritoriul 
staţiilor de distribuţie carburanţi sau în imediata 
apropiere a clădirilor !
źverificaţi cu atenţie compartimentul motor, bordul 
habitaclul şi portbagajul pentru a identifica posibila 
sursă de incendiu, iar în cazul depistării acesteia 
utilizaţi stingătorul de incendiu. 
źdacă nu reuşiţi localizarea şi stingerea incendiului 
anunţaţi de urgenţă evenimentul la Dispeceratul 
Unic pentru Apeluri de Urgenţă “112”.

 CĂLĂTORIA CU TRENUL
źNu urcaţi în tren cu substanţe inflamabile.
źRespectaţi interdicţia fumatului şi nu aprindeţi 
chibrituri sau brichete.
źÎn cazul în care observaţi fum în interiorul trenului 
sau simţiţi miros de ars anunţaţi imediat personalul 
trenului. În ultimă instanţă acţionaţi frâna de urgenţă 
şi evacuaţi vagonul.

PREPARAREA GRĂTARULUI
Prepararea tradiţionalelor grătare se va face numai 
în locuri special amenajate şi la distanţe de 
siguranţă, după cum urmează: 
- 10 metri faţă de locurile în care există materiale 
solide combustibile: lemn, textile, hârtie, bitum, etc;
- 40 metri  faţă de locurile în care 
există pericol de explozie: gaze şi 
l ichide combustibile, 
e x p l o z i v i ,  v a p o r i  
inflamabili;
-100  metri faţă de 
culturile de cereale 
păioase în perioada 
coacerii şi recoltării sau 
de zonele împădurite.
źaprinderea focului se face cu atenţie. Nu  utilizaţi 
pentru această operaţiune substanţe inflamabile.
źpentru prepararea alimentelor nu se vor aprinde 
focare direct pe sol.
źeste recomandat să aveţi la dispoziţie mijloace de 
primă intervenţie pentru stingerea rapidă a focului: 
un stingător de incendiu, o rezervă de apă, etc.
źse va evita utilizarea focului în perioadele de 
uscăciune excesivă ori în condiţii de vânt. 
ź copii vor fi urmăriţi permanent pentru a nu se juca 
cu focul sau în apropierea acestuia. 
źarderea va fi supravegheată continuu, deoarece 
chiar şi o rafală slabă de vânt ar putea modifica 
direcţia focului, îndreptând flăcările spre vegetaţie 
sau transportând scânteile incandescente la 
distanţe mai mari, către zone împădurite sau cu 
vegetaţie uscată. 
źînainte de plecare, locul preparării grătarului va fi 
verificat cu mare atenţie luându-se următoarele 
măsuri:
-  se sting cu apă  flăcările, jarul, cărbunii încinşi;
-  se acoperă cu pămînt resturile de ardere;
- toate resturile, deşeurile, sticlele, hârtiile se vor 
depune în locurile special amenajate.

CAZAREA  ÎN  UNITĂŢILE  TURISTICE
źla cazarea în hotel (vilă, pensiune etc.) solicitaţi de 
la recepţie/administrator informaţii referitoare la 
modul de comportare şi de anunţare în timp util, în 
caz de incendiu, precum şi de asigurare a salvării în 
condiţii de siguranţă pe căile de evacuare. După ce 
v-aţi cazat, citiţi Planul de evacuare şi instrucţiunile 
stabilite de administraţia hotelului. 
źnu recurgeţi la improvizaţii ale instalaţiei electrice 
pentru alimentarea receptorilor electrici. În situaţia 
în care observaţi deficienţe în acest sens sesizaţi 
imediat administraţia hotelului. Nu folosiţi aparate 
electrice personale neomologate.



ź limitaţi consumul de băuturi alcoolice.
ź purtaţi haine uşoare, răcoroase, colorate deschis 
care acoperă cat mai mult pielea.Protejaţi-vă faţa şi 
capul purtând o pălărie cu boruri largi.
ź nu lăsaţi niciodată copiii sau animalele singure în 
autovehicule închise.
ź evitaţi efectuarea lucrărilor cu foc deschis.

FENOMENE METEO PERICULOASE
În cazul în care este iminentă o furtună :
źîntrerupeţi orice activităţi în aer liber.
źintraţi în casă, într-o construcţie ori într-un 
autoturism. 
źdeşi s-ar putea să fiţi rănit în cazul în care trăsnetul  
loveşte maşina sunteţi mult mai protejat în interiorul 
vehiculului decât în exterior.
źînchideţi ferestrele şi uşile. Utilizaţi telefoanele cu 
fir doar în situaţii de urgenţă. Telefoanele fără fir ori 
mobilele sunt sigure în utilizare.
źdeconectaţi aparatele şi alte echipamente 
electrice precum computerele şi aparatele de aer 
condiţionat. Acestea pot fi defectate ca urmare a 
descărcărilor electrice atmosferice.
În timpul unei furtuni:
źatunci când simţiţi că părul vi se ridică, este un 
indiciu că există pericolul unui fulger.
źaşezaţi-vă ghemuit la 
p ă m â n t .  P u n e ţ i - v ă  
mâinile pe urechi şi cap, 
iar capul între genunchi şi 
reduceţi contactul cu 
pământul.
źnu vă întindeţi pe 
pământ.
źevitaţi: obiectele înalte, 
precum un copac înalt 
izolat în arie deschisă, câmpuri, plaje sau o 
ambarcaţiune pe apă, orice obiecte metalice 
precum utilaje agricole, echipamente de fermă, 
motociclete, biciclete, etc.
źdacă vă aflaţi în pădure, căutaţi adăpost într-o 
zonă cu copaci mai puţin înalţi.
źdacă sunteţi într-o zonă deschisă, mergeţi spre o 
zonă joasă precum o vale.
źdacă sunteţi pe un lac, ajungeţi la mal de urgenţă 
şi adăpostiţi-vă imediat.
După furtună: 
În situaţia identificării unei victime lovite de trăsnet, 
verificaţi următoarele:
- respiraţia: dacă nu mai respiră, începeţi 
resuscitarea prin metoda gură la gură.
- puls: dacă victima are puls si respiră, căutaţi alte 
vătămări posibile precum, posibile arsuri, vătămări 
ale sistemului nervos, oase rupte şi pierderi de auz 
sau de vedere.
Dacă este nevoie de asistenţă medicală sunaţi cât 
mai repede posibil la “112”.

źnu introduceţi în clădirea hotelului substanţe 
inflamabile.
źnu fumaţi în cameră. În situaţia în care fumatul este 
permis aruncaţi scrumul şi resturile de ţigări numai 
în scrumiere. Nu aruncaţi resturile de ţigări  în 
coşurile de gunoi.
În caz de incendiu se au în vedere următoarele 
reguli:

dacă incendiul este în cameră se va proceda la 
părăsirea imediată a încăperii, acţionarea butonului 
de semnalizare şi anunţarea personalului de la 
recepţie.

pentru evacuarea de la nivelurile superioare ale 
clădirii se folosesc întotdeauna scările de evacuare. 
Este interzisă folosirea liftului, acesta putându-se 
bloca la nivelul incendiat.

dacă incendiul nu este în propria cameră de 
cazare, se va proceda la părăsirea încăperii, cu 
condiţia ca acest lucru să poată fi făcut în siguranţă.

pentru a verifica dacă incendiul se manifestă pe 
coridor, se va proceda la verificarea cu dosul palmei 
a temperaturii uşii de corespondenţă cu acesta. În 
situaţia în care uşa este rece, din poziţia aplecat 
spre pardoseală cu umărul sprijinit de uşă, se va 
proceda la deschiderea acesteia cu atenţie. 
Parcurgerea distanţei până la scara de evacuare, în 
situaţia în care coridorul este inundat cu fum, se 
realizează din poziţia aplecat sau târâş, avându-se 
în vedere că zona dinspre pardoseală este mai puţin 
afectată.

în cazul în care coridorul sau scările sunt 
impracticabile din cauza fumului, trebuie să 
rămâneţi în cameră, să ţineţi uşa închisă şi să 
etanşaţi rosturile cu bandă izolantă/scotch sau 
prosoape ori cearceafuri umede. Anunţaţi serviciile 
de urgenţă pentru a vă comunica poziţia în clădire. 
Aceasta se va semnala şi de la fereastra camerei de 
cazare.

PERIOADELE CANICULARE
rămâneţi în clădiri şi limitaţi expunerea la soare.
źideal ar fi să locuiţi la etaje inferioare în cazul în 
care nu aveţi sistem de aer condiţionat.
źpetreceţi-vă cea mai mare parte a zilelor 
călduroase în clădiri publice precum biblioteci, 
centre comerciale, etc.
źm â n c a ţ i  r e g u l a t ,  
echilibrat cu evitarea 
g r ă s i m i l o r .  E v i t a ţ i  
utilizarea sării.
źb e ţ i  m u l t ă  a p ă .  
Persoanele care au 
epilepsie, suferă de inimă, 
r in ich i  sau f icat  au 
restricţionare privind utilizarea lichidelor ori au 
probleme de reţinere a lichidelor trebuie să consulte 
un medic înainte de a creşte aportul acestora.
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