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TEMATICA 

 

1. Intervenţia la incendii a serviciilor profesioniste pentru situaţii de urgenţă: 

Generalităţi; Organizarea turei de serviciu; Echiparea şi îndatoririle personalului 

destinat intervenţiei la incendii; Obligaţii privind sănătatea şi securitatea în muncă; 

Utilizarea, întrebuinţarea şi depozitarea echipamentului special de protecţie; 

Organizarea acţiunilor de intervenţie; Operaţiuni pentru desfăşurarea intervenţiei la 

incendii.  

 

2. Generalităţi; Organizarea şi desfăşurarea  intervenţiei; Tehnici de salvare; Salvarea 

persoanelor blocate în spaţii libere aflate sub dărâmături; Metode de salvare a 

victimelor de la înălţime; Evacuarea victimelor din zona de risc; Retragerea forţelor şi 

mijloacelor de la locul acţiunii; Protecţia psihologică; Modul de comunicare prin 

staţiile radio; Măsuri de siguranţă şi securitate a muncii.  

 

3. Întregul cuprins al ghidului privind tehnica şi tactica stingerii incendiilor nivel I, tura 

de serviciu. 

 

4. Cercetarea şi stabilirea cauzelor probabile de incendiu: activitatea comisiei de 

cercetare şi stabilire a cauzelor probabile de incendiu, raportul de constatare tehnico-

ştiinţifică.  

 

5. Elaborarea documentelor de pregătire, organizare, conducere, desfăşurare, evidenţă, 

analiză, evaluare şi raportare a acţiunilor de intervenţie ale serviciilor profesioniste 

pentru situaţii de urgenţă. 

 

6. Planificarea, pregătirea, organizarea, desfăşurarea si conducerea acţiunilor de 

intervenţie ale serviciilor de urgenţă profesioniste. Destinaţia şi misiunile unităţilor şi 

subunităţilor de intervenţie. Dispozitive de acţiune, procedee şi tehnici de intervenţie 

ale unităţilor şi subunităţilor de intervenţie. Pregătirea, organizarea şi desfăşurarea 

intervenţiei în situaţii de urgenţă. Întrebuinţarea şi conducerea forţelor şi mijloacelor 

pentru intervenţie. Raportarea şi analiza intervenţiilor. Logistica acţiunilor de 

intervenţie;  

 

7. Precizări cu privire la conţinutul ghidului. 

 

8. Întregul cuprins al ghidului pentru utilizarea echipamentelor şi tehnici de descarcerare 

 

 

 


