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Salvarea si evacuarea in conditii de siguranta in caz de urgenta 
 

Obligatoriu fiecare salariat trebuie sa cunoasca: 
- Planul de alarmare si evacuare 
- Regulile privind comportamentul de urmat in caz de evacuare 
- Regulile de comportare in caz de incendiu 
- Locul de adunare pentru fiecare incinta 
- Semnalele de alarma 

 
De aceea: 

- Informati-va unde sunt amplasate stingatoarele la locul de munca ! Cititi indicatiile de folosire – pe 
cat posibil chiar acum si nu abia atunci cand s-a produs incendiul ! 

- Solicitati sefului Dumneavoastra realizarea de exercitii practice in caz de incendiu conduse de 
persoane autorizate 

- Fiecare salariat trebuie sa cunoasca caile de evacuare spre exterior din incaperea in care se afla 
- Toate trecerile, coridoarele si scarile, care, in caz de pericol, sunt cai de evacuare si salvare si 

trebuie sa fie mentinute libere 
- Salvarea oamenilor primeaza stingerii incendiilor ! 
- In caz de incendiu, primeaza evacuarea personalului din cladire 
- In caz de incendiu, se paraseste incaperea in ordine si liniste, dar rapid. Nu se iau obiecte 

personale sau de imbracaminte 
- Seful compartimentului functional se convinge ca nu a ramas nimeni in incapere. 
- Ferestrele se inchid, daca mai este timp; usile se inchid, dar nu se blocheaza 
- Nu alergati, dar nu mergeti nici agale. 
- In cazul in care nu puteti sa va evacuati in conditii de siguranta (culoare pline de fum sau diverse 

obstacole pe caile de evacuare), va intoarceti in incinta si va asezati in dreptul ferestrei pentru a fi 
vazuti de pompierii militari 

- La locul de adunare seful face prezenta; salariatii lipsa sunt anuntati imediat Conducerii 
- Alarma este oprita doar de Dispecer la ordinul Conducerii 
- Oprirea semnalului de alarma nu inseamna neaparat oprirea alarmei 

 
ATENTIE!: La declansarea intentionata a unei alarme false, autorul va suporta consecintele determinate 
de fapta sa. Sanctiunea va fi decisa si aplicata de conducere (plata cheltuielilor determinate de evacuare, 
penalitati, etc). 
Sefii compartimentelor functionale au obligatia de a organiza efectiv interventia pe locul de munca. 
Aceasta presupune: 

a) alarmarea imediata a personalului de la locul de munca prin mijloace specifice, anuntarea 
incendiului la fortele de interventie, anuntarea altor persoane care trebuie sa desfasoare activitatile 
prevazute la lit. c), precum si a dispeceratului; 



b) asigurarea si urmarirea realizarii salvarii rapide si in siguranta a personalului; 
c) intreruperea alimentarii cu energie electrica, gaze si fluide combustibile a consumatorilor si 

efectuarea altor interventii specifice la instalatii si utilaje;  
d) actionarea asupra focarului cu mijloacele tehnice p.s.i. din dotare si verificarea intrarii in functiune a 

instalatiilor si sistemelor automate si, dupa caz, actionarea lor manuala; 
e) evacuarea bunurilor periclitate de incendiu si protejarea echipamentelor care pot fi deteriorate in 

timpul interventiei; 
f) protectia personalului de interventie impotriva efectelor negative ale incendiului (temperatura, fum, 

gaze toxice etc.); 
g) verificarea amanuntita a locurilor in care se poate propaga incendiul si unde pot aparea focare, 

actionandu-se pentru stingerea acestora. 
 
Pentru efectuarea operatiunilor de mai sus nominalizarea se face pentru fiecare schimb de activitate, in 
afara programului de lucru si in zilele de repaus si sarbatori legale. 
Verificarea prezentei personalului nominalizat se face la inceperea programului de lucru, de catre 
conducatorul locului de munca, seful de schimb sau de persoana care conduce activitatile. 
 
 
 

 
 

Loc de adunare a personalului in caz de incendiu 
 
 
 

“ Salvezi daca stii sa actionezi corect! “ 
www.preventive.ro 

Email: info@preventive.ro 
 

Servicii externe de consultanta pentru securitate si sanatate in munca, aparare impotriva 
incendiilor, protectie civila, gestionarea deseurilor, cursuri de prim ajutor, cursuri de servant 

pompier si asistenta tehnica de specialitate. 
 


